gemeentelijke sportraad
bestuursvergadering

Kopie <doorgeven/versturen> aan:
WIE
VOOR WAT

OK/NOK

BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
Vergadering van 4 december 2018 in de Ernest Brengierzaal van het gemeenschapscentrum “O.C.
Mandelroos”
Leden
 Luc Catelin
 Liliane Debo
 Rudi Vannieuwenborgh
Verontschuldigd
 Marc Tieberghien
 Philippe Naessens
 Daniel Van Colen
Afwezig

Actie 1.
Actie 2.
Actie 3.
Actie 4.
Actie 5.
Actie 6.
Actie 7.
Actie 8.





Herman Callens
Mathias Bonte
Sabine Velghe




Christine Saelens
Henriette Penninck

Acties in opvolging van de vorige 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

Status
OK

Daniel

OK

Sabine

OK

Rudi
Sabine

begin januari
OK

Rudi

OK

Rudi

OK

Sabine

OK

Verslag vorige vergadering van 6 november 2018
Het verslag wordt goedgekeurd.
Agendapunten

Agendapunt 1.: Verenigingenkwis en kampioenschap van Oostrozebeke bieden: zaterdag 26/1/2019
Verenigingenkwis: 19.30 u.
 er worden affiches gemaakt
 de flyers zijn in druk
 wijziging vorig jaar
- er kan onmiddellijk met 2 teams ingeschreven worden
- inschrijven kan ook via de website van Oostrozebeke, deelnamegeld wordt gestort
kampioenschap bieden: 16 u.

Sabine bezorgt tijdens de vergadering de affiches en inschrijvingslijsten aan Rudi

1 trofee + 1 zilveren en 1 bronzen medaille zijn besteld
Volgnummer: 1/3







medewerking Dirk De Witte en Paul Soubry: OK
bestellen drank: biljart- en kaartersclubs Vrij Polen: OK
Sabine bestelt drank in gemeenschapscentrum ‘O.C. Mandelroos’
deelnamegeld is voor Vrij Polen
prijzengeld wordt betaald door Vrij Polen

Agendapunt 2.: kampioenschap van Oostrozebeke manillen en biljart: zaterdag 16/2/2019
kampioenschap manillen: 15 u.
 1 trofee + 1 zilveren en 1 bronzen medaille zijn besteld
 organisatie Vrij Polen: OK
 deelnamegeld is voor Vrij Polen
 prijzengeld wordt betaald door Vrij Polen
kampioenschap biljart: 19 u.
 organisatie: Vrij Polen: OK
 Rudi bestelt de biljarttafels
 bestellen drank: biljart- en kaartersclubs Vrij Polen: OK
 Sabine bestelt drank in gemeenschapscentrum ‘O.C. Mandelroos’
 2 trofees + 2 zilveren en 2 bronzen medailles zijn besteld
 deelnamegeld is voor Vrij Polen
 prijzengeld wordt betaald door Vrij Polen

Agendapunt 3.: Laureaten 2018: vrijdag 1 maart 2019
optredens
Er wordt gekozen om in zee te gaan met het dansteam van Miguel Vanneste en BMX-optreden Elite Freestyle
(met licht).
Vorige week werd een e-mail verstuurd naar de sportverenigingen met de vraag hun kampioenen en
kandidaten sportman, sportvrouw, sportfiguur, verdienstelijke jongeren op te geven.

Agendapunt 4.: Nieuws gemeente



Verkiezing nieuwe sportraad
Algemene vergadering sportraad: dinsdag 5 februari 2019 om 19.30 u.
Agenda
- goedkeuren verslag vorige vergadering;
- contactpersonen sportverenigingen;
- verkiezing bestuursleden sportraad, voorzitter en secretaris;
- huishoudelijke reglementen sportraad;
- jaarverslag 2018;
- jaarprogramma 2019;
- verkiezing beloftevolle jongere - meisje 2018, beloftevolle jongere – jongen 2018, sportfiguur 2018,
sportvrouw 2018 en sportman 2018;
- nieuws gemeente;
- varia.



warmste week: winterloop op zaterdag 22 december 2018
In 2018 werden een aantal gemeenteraden en OCMW raden geschrapt. Hierdoor werden er geen
zitpenningen uitbetaald. De fracties spraken af om deze niet betaalde zitpenningen te doneren aan het
goede doel.
Er wordt 3,00 euro per gelopen ronde per loper gedoneerd.
Inschrijven is mogelijk vanaf 17 u. in de school in de Stationsstraat. Deelnemen kost 5,00 euro per
deelnemer. Er kan enkel ingeschreven worden de dag zelf, er zijn geen voorinschrijvingen.
Iedere deelnemer is verzekerd voor lichamelijke ongevallen. De organisatie is niet verantwoordelijk voor
verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
Het inschrijvingsgeld gaat integraal naar het goede doel!

Volgnummer: 2/3

Parcours
Eén ronde is ongeveer 2 km. Het parcours bestaat uit een lus die meerdere keren kan gelopen of
gewandeld worden. Onderweg is animatie voorzien.
Het parcours is toegankelijk voor alle leeftijden. Het parcours is echter niet geschikt voor buggy’s of
rolstoelen.
Er kunnen rondjes gelopen worden tussen 17.30 u. en 20.30 u.

Agendapunt 5.: Varia
- Proficiat aan Mathias met de geboorte van Odette. Er wordt een geschenkje gegeven.
- het brandwerend rolluik tussen sportzaal 1 en sportzaal 2 is nog niet hersteld.
Reden: De kapotte lamellen moeten vervangen worden. De leverancier van het rolluik moet zelf de nieuwe
lamellen laten maken.
Probleem: als het brandwerend rolluik in de toekomst altijd open blijft, dan zullen de kinderen die naar
wedstrijden van BBC Rozenbeka (en ook bij andere wedstrijden en trainingen) heel waarschijnlijk door de
berging naar sportzaal 2 lopen. Het licht gaat automatisch aan. Daar is geen controle op de kinderen.
Het brandwerend rolluik altijd toe laten is ook geen ideale oplossing. Er wordt materiaal verplaatst van de ene
zaal naar de andere.
Voorstel: een soort afscheiding plaatsen aan de kant van sportzaal 1 (gordijn die er nu hangt houdt de
kinderen niet tegen) ofwel een accordeondeur plaatsen aan de kant van sportzaal 2, net voor het
brandwerend luik.
- er worden enkele stoelen in de middelste bergingen van sportzaal 1 geplaatst (voor recreatiesport en bbc
Rozenbeka)
- plastieken kettingen rond petanqueterreinen. Veel verbeterd. Er wordt minder over de terreinen gefietst.
Jongeren zitten echter wel op de kettingen waardoor ze breken. Kan gekeken worden voor steviger kettingen?
- 8 en 9 februari 2019: groentenkaarting van de Sterrestoters (Vrij Polen)
- 15 en 16 februari 2019: streekbierenkaarting van BBC Rozenbeka (sportcafetaria Rik)
Volgende vergaderingen: maandag 14 januari 2019 om 19.30 u.

Actie 1
Actie 2

Volgnummer: 3/3

Acties in opvolging van de vergadering
Laureaten 2018: optredens vastleggen
Kampioenschap biljart: biljarttafels bestellen

Eigenaar
Sabine
Rudi

Deadline
31/12//2018
16/02/2019
Verslag: Sabine Velghe

