Verslag vergadering adviescommissie Sport
Datum: maandag 18 november 2019

Aanwezig: stemgerechtigd











Sarah De Ridder
Martine De Smedt
Peter De Smedt
Eric Gyselinck
Peter Vanderkelen (plaatsvervanger Theo Gevers)
Hilde Van Herrewegen (plaatsvervanger Nicky Keppens)




Sarah Van der Straeten
Willy Van Mol

Danny Merckx
Mark Vandeperre
Freddy Vercauteren
Igor Van den Berghe

Aanwezig: niet-stemgerechtigd




Johan Deleu, schepen van sport
Els Van Gucht

Verontschuldigd





Leen De Valck
Theo Gevers
Katrien Meeus, deskundige sport/sportdienst
Patrick De Meersman




Nathalie De Clercq
Harry De Cock



Nicky Keppens
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Agenda


Goedkeuring vorig verslag



Lidmaatschap Sarah De Ridder



Verkiezing functies AS



Plaatsvervangers



Vertegenwoordiging vrijetijdsraad



Vertegenwoordiging GECORO



Aanvraag werkingsbudget



Advies meerjarenplan



Varia

Agendapunt: Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van vorige vergadering (28 oktober 2019) wordt goedgekeurd. Er werden geen opmerkingen
genoteerd.

Agendapunt: Lidmaatschap Sarah De Ridder
Mevrouw De Ridder is kandidaat om stemgerechtigd lid te worden van de adviescommissie sport. Zij is lid
van Wielervrienden Mazenzele. Door het ontslag van Geneviève De Wannemaeker was er een plaats voor
een dame vrij. Zij werd aangebracht door Mark Vandeperre.
De commissie gaat akkoord met de aanstelling van Sarah De Ridder.

Agendapunt: Verkiezing functie AS
Er dienen enkel functies verkozen te worden: Voorzitter – Ondervoorzitter – Secretaris – Penningmeester.
Voor elke functie kan maar 1 persoon aangesteld worden.
Er werden enkele kandidaturen ontvangen.
Kandidaten voorzitter:
- Willy Van Mol
- Mark Vandeperre
Kandidaten ondervoorzitter:
- Freddy Vercauteren
- Nicky Keppens
Kandidaat actieve rol in de commissie (voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of penningsmeester):
- Sarah Van der Straeten
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Els Van Gucht verleende de nodige assistentie bij de stemming. De commissie stemde als volgt:
Stemmen voor functie van voorzitter:
- Willy Van Mol: 7 (verkozen)
- Mark Vandeperre: 4
- Sarah Van der Straeten: 1
Stemmen voor functie ondervoorzitter:
- Freddy Vercauteren: 3
- Nicky Keppens: 3
- Sarah Van der Straeten: 6 (verkozen)
Freddy Vercauteren stelde zich ter plaatse kandidaat voor de functie van penningmeester. Bij gebrek aan
kandidaat voor de functie van secretaris, zal Sarah Van der Straeten deze rol ook opnemen. De commissie
ging unaniem akkoord met beide aanstellingen.

Agendapunt: Plaatsvervangers
Elk lid van de adviescommissie heeft recht op een stemgerechtigd plaatsvervanger voor zijn/haar
aanwezigheid op vergadering. Indien je niet kan komen kan je deze persoon afvaardigen. Het is niet de
bedoeling om bij verhindering telkens iemand anders naar de commissie te sturen. Max. één vervanger is
dus een vereiste. Voor een clubafgevaardigde kan er misschien wel makkelijk iemand aangesteld worden,
voor een deskundige ligt het waarschijnlijk moeilijker.
Plaatsvervangers:
Theo Gevers: Peter Vanderkelen
Lina Rampelberg: Lieven Rampelberg
Nicky Keppens: Hilde Van Herrewegen
De overige leden van de adviescommissie gaan nog actief op zoek naar een plaatsvervanger en zullen deze
naam doorgeven aan Katrien Meeus.

Agendapunt: Vertegenwoordiging vrijetijdsraad
Woensdag 4/12 om 19u – Bakhuis

Vanuit de dienst Vrije Tijd wordt gevraagd dat er een dame en een heer zouden kunnen gestuurd worden
(om zo in orde te raken met het quorum man/vrouw). Opgelet: geen dubbele functie. Stel dat je je hebt
opgegeven bij een andere raad om vertegenwoordiger te zijn kan je dit niet voor sport.
Vanuit de commissie sport stelde Freddy Vercauteren zich kandidaat om de adviescommissie te
vertegenwoordigen op de vrijetijdsraad. Hilde Van Herrewegen zou zich hiervoor ook graag kandidaat
stellen, indien dit mag aangezien zijn plaatsvervanger is (van Nicky Keppens). Willy Van Mol meldt dat hij
reeds in de vrijetijdsraad zetelt vanuit een andere commissie (senioren).
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Agendapunt: Vertegenwoordiging GECORO
Freddy en Willy zijn kandidaat. Er mag slechts 1 afgevaardigde + 1 plaatsvervanger vanuit de AC worden
voorgesteld. Geen van beide zijn al aangewezen via een andere AC.
Freddy Vercauteren werd aangesteld als afgevaardigde. Willy Van Mol wil optreden als plaatsvervanger.

Agendapunt: Aanvraag werkingsbudget
Willy Van Mol zal de aanvraag hiervan op zich nemen.
Freddy Vercauteren (penningmeester) en Willy Van Mol (voorzitter) zullen vanaf heden de bankrekening
van de adviescommissie sport beheren.

Agendapunt: Advies meerjarenplan
Welk advies geeft de commissie?
De commissie onthoudt zich voorlopig van het geven van advies bij gebrek aan informatie. De commissie
vraagt extra toelichting vanuit het college/de schepen van sport omtrent onderstaande zaken. We noteren
alvast volgende vragen/bemerkingen:
-

-

-

We vernamen dat de gemeente de burger niet langer zal informeren via ’t Opwijks Leven. Wat betekent
dit voor het verder bestaan van ’t Opwijks Leven? Indien dit zou stoppen, gaan de sportverenigingen
dan via het gemeentelijk infoblad advertenties en verslagen kunnen plaatsen? Dit is toch een cruciaal
onderdeel van de publiciteit van de Opwijkse verenigingen. We wensen hieromtrent meer duidelijkheid.
ACT-433 Wij wensen actief deel uit te maken van de herziening van het subsidiereglement (o.a.
implementatie ervan, erkenning van sportverenigingen, quotering van subsidiepunten,…).
ACT-434 We hebben vragen bij het ‘éénduidiger maken van de prijssetting’ van het tariefreglement voor
alle Opwijkse zalen. Hoe ziet de gemeente dit concreet? Worden we dan bijvoorbeeld net zoals in de
Kersenpit verplicht om met een vaste drankenhandelaar te werken? Wanneer je als club een
drankenhandelaar als sponsor/lid/bestuurslid hebt, is dit wel een moeilijk gegeven.
ACT-440 De commissie vindt het wenselijk om dit sneller te implementeren dan aangegeven in het
meerjarenplan.
ACT-505 Wat is de gemeente van plan met Leirekensroute? Wij wensen dit graag recreatief te houden
voor wandelaars en fietstoeristen.
ACT-415 en ACT-491 We vragen extra toelichting over dit ‘masterplan’ vanuit het college. Wat is de
stand van zaken? Voor wie is die jeugdinfrastructuur bedoeld? Zou dit sneller geïmplementeerd kunnen
worden wanneer bijvoorbeeld de werken van Infrabel achteruit geschoven zouden worden? Hier zijn wij
alvast voorstander van. We rekenen er ook op dat onze betrokkenheid gevraagd zal worden omtrent de
vernieuwingen van de huidige sporthal.

Vanuit het gemeentebestuur (sportdienst) wordt gevraagd om rekening te houden met onderstaande gegevens
bij het formuleren/finaliseren van een advies:
*Artikel 22 : Advies uitbrengen
De voorzitter zal de adviezen die het uitbrengt steeds schriftelijk of digitaal bezorgen aan het
gemeentebestuur via de contactpersoon en in de adviezen melding maken van :
- De wijze waarop het advies tot stand kwam met duidelijke opgave welke betrokkenen op
welke manier geconsulteerd werden
- De argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies
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- Duidelijke weergave van het standpunt van de adviesraad met vermelding van afwijkende
meningen of minderheidsstandpunten.
(*de aangeduide voorzitter bezorgt advies aan Katrien zoals hier omschreven – standaarddocument voor advies werd
normaal bezorgd)

Varia






Vergadering Hoplr 3/12 om 19u in De Schuur. Volgende AS-leden zullen aanwezig zijn: Freddy, Igor
en Danny.
Sportontvangst: het college ging akkoord dat de commissie de speciale prijzen kiest en hiervoor
samenwerkt met de sportdienst. Wij wensen een opsplitsing te maken tussen sportman en sportvrouw
van het jaar. Het is zo al moeilijk te vergelijken, daarom maken we graag dit onderscheid. Indien er
vanuit de sportdienst nog geen oproep naar laureaten is gebeurd, vragen wij om dit alsnog op te nemen
in de oproep.
Data vergaderingen. We nemen geen vaste dag, maar wisselen af zodat niet altijd dezelfde mensen
hun activiteiten moeten laten voor de vergaderingen.
Volgende vergadering zal een ‘casual meeting’ zijn met een hapje en een drankje om het nieuwe jaar
goed in te zetten.

Verslag: Sarah Van der Straeten

Datum volgende vergadering: woensdag 8 januari 2020, 19u30 (locatie nog te bepalen)
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