gemeentelijke sportraad
bestuursvergadering

Kopie <doorgeven/versturen> aan:
WIE
VOOR WAT

OK/NOK

BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
Vergadering van 6 november 2018 in de Ernest Brengierzaal van het gemeenschapscentrum “O.C.
Mandelroos”
Leden
 Luc Catelin
 Liliane Debo
 Henriette Penninck
 Rudi Vannieuwenborgh
Verontschuldigd
 Marc Tieberghien
Afwezig
 Mathias Bonte

Actie 1.
Actie 2.





Daniel Van Colen
Herman Callens
Sabine Velghe



Christine Saelens



Philippe Naessens

Acties in opvolging van de vorige vergadering
Minisuperstars: inschrijvingslijsten en borstnummers
bezorgen aan Chris Lannoo
Miniusuperstars: barbecuestellen en stokbrood

Eigenaar
Sabine

Status
OK

Philippe

OK

Verslag vorige vergadering van 5 juni 2018
Het verslag wordt goedgekeurd.
Agendapunten

Agendapunt 1.: Minisuperstars: zaterdag 9 juni 2018: evaluatie






Groot succes: 153 deelnemers
Voldoende vrijwilligers
BBQ:OK
Afwassen in de keuken van het gemeenschapscentrum “O.C. Mandelroos” is beter.
Volgend jaar: 1 persoon die na de activiteiten de wacht houdt bij het bureel in het sportcentrum. Zij
ontvangen de puntenlijsten en het materiaal die terugbracht wordt. Zo wordt er minder gestoord bij het
berekenen van de punten.
Agendapunt 2.: Bowling sportraad: vrijdag 23 november 2018 om 19 u.
Plaats: Keep Fit
Formule: apero met hapjes, broodjes, 2 spelletjes bowling
13,00 euro
Wie gaat mee?
Luc, Daniël, Herman en vrouw, Liliane en man, Henriette, Christine en man, Rudi, Sabine en man.
Sabine vraagt nog aan Philippe, Mathias en Marc.
Sabine verwittigt de Keep Fit.

Agendapunt 3.: Jaarprogramma 2019






26/1/2019: Verenigingenkwis en kampioenschap van Oostrozebeke bieden
16/2/2019: kampioenschap van Oostrozebeke manillen en biljart
1/3/2019: Laureaten 2018
8/6/2019: minisuperstars
10/9/2019: kampioenschap van Oostrozebeke petanque

Volgnummer: 1/3

Agendapunt 4.: Evaluatie kampioenschap van Oostrozebeke petanque



44 deelnemers
winnaar heren: Marc Bossuyt
winnaar dames: Rosette Vullers
 opnieuw vlekkeloze organisatie van OKRA: er werd een bedankingsbrief gestuurd naar de voorzitter van
OKRA
 flyer volgend jaar: zorgen dat het inschrijvingsstrookje niet op de achterkant van de info van de activiteit
staat
Agendapunt 5.: Verenigingenkwis en kampioenschap van Oostrozebeke bieden: zaterdag 26/1/2019
Verenigingenkwis
start om 19.30 u.
plaats: Enamezaal: zaal werd gereserveerd
Organisatie: Geert D’Haene: OK
kampioenschap bieden
start om 16 u.
plaats: Ernest Brengierzaal: zaal werd gereserveerd
Sabine bezorgt affiches en inschrijvingslijsten aan Rudi
Sabine bestelt 1 trofee + 1 zilveren en 1 bronzen medaille
medewerking vragen aan Dirk De Witte en Paul Soubry voor de organisatie van het bieden: Daniel
Twee jaar terug werd een schrijven gericht naar alle sportverenigingen met de vraag wie wou bestellen. Er
waren vier kandidaten. Er werd geloot. In 2019 is het de beurt biljart- en kaartersclubs van Vrij Polen. Rudi
vraagt of dit nog past.
Agendapunt 6.: kampioenschap van Oostrozebeke manillen en biljart: zaterdag 16/2/2019
 kampioenschap manillen
start om 15 u.
plaats: Ernest Brengierzaal: zaal werd gereserveerd
organisatie: Vrij Polen: Rudi vraagt
Sabine bestelt 1 trofee + 1 zilveren en 1 bronzen medaille
kampioenschap biljart
start om 19 u.
plaats: centrale ontmoetingsruimte gemeenschapscentrum “O.C. Mandelroos”: zaal werd gereserveerd
organisatie: Vrij Polen: Rudi vraagt
Rudi bestelt de biljarttafels
Sabine bestelt 1 trofee + 1 zilveren en 1 bronzen medaille
Agendapunt 7.: Laureaten 2018: vrijdag 1 maart 2019
presentatie
Sabine nam contact op met Geert D’Haene om opnieuw te presenteren: ok
optredens

Sabine contacteert Miguel Vanneste met de vraag hoeveel het kost om met zijn groep te komen op
treden (2 x 10 minuten).
 Er worden enkele filmpjes bekeken van voorstellen van optredens. De keuze gaat naar BMX. Sabine
neemt contact op met de vraag hoeveel het kost om 2 x 10 minuten op te treden.

https://vimeo.com/262498870
kandidaten sportman, sportvrouw, sportfiguur, verdienstelijke jongeren en kampioenen
Brieven worden begin december verstuurd naar alle sportverenigingen.

Agendapunt 8.: Nieuws gemeente
Vlaanderen Wandelt: zondag 18 november 2018 om 14 u. Start cafetaria sportcentrum

Agendapunt 9.: Varia
-

Rudi: is het niet beter om alle biljartclubs van Vrij Polen samen te voegen om de subsidies aan te vragen?
Vraag van Keep Fit dans om lid te worden van de sportraad. Wordt volgend jaar meegenomen met de

Volgnummer: 2/3

verkiezing van een nieuwe sportraad.
Liliane: de basketploeg van BBC Rozenbeka die net vóór hen traint, traint te lang. Zo kunnen ze later
beginnen. Sabine stuur een e-mail naar de verantwoordelijke van BBC Rozenbeka.
Volgende vergaderingen: dinsdag 4 december 2018 en maandag 14 januari 2019 telkens om 19.30 u.
-

Actie 1
Actie 2
Actie 3
Actie 4
Actie 5
Actie 6

Actie 7
Actie 8

Acties in opvolging van de vergadering
Bowling Keep Fit: vragen aan Mathias,
Philippe en Marc
Kampioenschap bieden: medewerking vragen
aan Paul Soubry en Dirk Dewitte
Kampioenschap bieden, manillen en biljart:
trofees bestellen
Kampioenschap biljart: biljarttafels bestellen
Minisuperstars: medewerking vragen aan
Chris Lannoo
Bestellen op de verenigingenkwis en
kampioenschap bieden: Vrij Polen. Vragen of
dit goed is
Organisatie manillen en biljart + bestellen: Vrij
Polen. Vragen of dit goed is
Kampioenen, kandidaten sportman,
sportvrouw,…opvragen

Eigenaar
Sabine

Deadline
16/11/2018

Daniel

4/12/2018

Sabine

31/1/2019

Rudi
Sabine

16/20/2019
4/12/2018

Rudi

4/12/2018

Rudi

4/12/2018

Sabine

begin december
Verslag: Sabine Velghe

Volgnummer: 3/3

