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Iedereen stelt zich kort even voor.

Korte toelichting werking vrijetijdsraad
De adviescommissie sport vaardigt twee mensen af naar de vrijetijdsraad. De vrijetijdsraad is het adviesorgaan
van alles wat de vrijetijdsbeleving aanbelangt. Deze raad is een opgelegde (verplichte) raad in kader van het
Cultuurpact. In deze adviesraad zetelen ook afgevaardigden van de bibliotheek, cultuur en toerisme, jeugd,
senioren, archief. Er is een stuurgroep en een algemene vergadering. Deze laatste is een open burgerparticipatie
(zie verder: Hoplr).
Belangrijke zaken voor de adviescommissie sport:
-

-

-

-

-

De commissie beslist niets maar geeft advies, op vraag van het college of op eigen initiatief. Het college
beslist. Naargelang de materie wordt dit ook voorgelegd aan de gemeenteraad (reglementen, tarieven
ed).
Het gemeentebestuur stelt een zaal en drank ter beschikking.
Advies wordt door de gemeente goed onderbouwd aangevraagd aan de commissie, rekening houdend
met een aanvaardbare termijn. Omwille van de dossiers die er nu zijn, was dit voor de vergadering van
vandaag niet haalbaar.
Een commissie mag in se niets organiseren, enkel met toelating van het college.
De commissie verkrijgt jaarlijks 500 euro werkingskosten die op voorhand aan het college gemotiveerd
moeten aangevraagd worden (kasverslag vorig jaar + prognose uitgaven tot max. 500 euro). Dit is een
agendapunt voor de volgende vergadering. Er is momenteel ook nog een aanzienlijk budget voorhanden.
Er kan nagedacht worden om te bekijken of dit budget voor iets nuttigs kan gebruikt worden.
De commissie werkt autonomer; de sportdienst mag niet meer instaan voor het maken van de agenda,
opmaak adviezen en het verslag (afspraak voor elke raad op uitzondering van de verplichte raden).
Agenda wordt bepaald door secretaris en voorzitter. De voorzitter leidt de vergadering. De sportdienst is
indien nodig aanwezig om toelichting te geven bij bepaalde dossiers.
Zeer frequente afwezigheid kan aanleiding geven tot ontslag.
De statuten van de sportraad vervallen. Er mag wel een huishoudelijk reglement worden opgemaakt
indien dit nodig blijkt te zijn.
Stemmen: minstens de helft van de stemgerechtigde leden moet aanwezig zijn. Alle beslissingen worden
genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden (de helft +1).
De commissie is een open vergadering. De vergaderdata worden voortijdig openbaar gepubliceerd.
Het verslag komt op de website na goedkeuring in de volgende vergadering. Het verslag wordt wel na
ondertekening voorzitter en secretaris bezorgd aan de sportdienst die het verslag ter kennisname op een
eerstvolgend college zet.

Ontslag Gigi De Wannemaeker
Mevrouw De Wannemaeker vraagt haar ontslag aan. Omwille van beroepsredenen is zij niet meer in de
mogelijkheid deel te nemen aan de adviescommissie sport.
De adviescommissie aanvaardt haar ontslag. Er zal opnieuw een dame moeten gezocht worden.
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Verkiezing functies en afvaardiging vrijetijdsraad
Er dienen enkel functies verkozen te worden: Voorzitter – Ondervoorzitter – Secretaris – Penningmeester.
Aangezien de aanwezigen hier graag even over willen nadenken wordt dit agendapunt opnieuw op de agenda
van de volgende vergadering gezet. Katrien verstuurt een mail naar de commissie om hen te informeren over
deze afspraak en elkeen zich kandidaat te laten stellen. Katrien zal hierbij ook nog eens vragen of de leden een
plaatsvervanger voor hun in de commissie willen toevoegen.
Wat betreft de afvaardiging voor de vergadering vrijetijdsraad (2 personen) is men in de commissie van mening
dat dit bij voorkeur de voorzitter en de ondervoorzitter kunnen zijn. Ook voor deze afvaardiging kan men via mail
zijn kandidatuur indienen.

Toelichting en afvaardiging vergadering 5/11
Deze vergadering gaat door op dinsdag 5/11 om 19.30u in De Schuur. Het eerste deel is een toelichting over de
werking van de adviesraden. Het tweede deel is een toelichting van het meerjarenplan 2020-2025. Op dinsdag 29
oktober worden de documenten aan de leden van de adviesraden bezorgd. Ten laatste tegen 25 november dient
het advies van de commissie sport te worden overgemaakt.
Max. 5 personen van de adviescommissie sport worden uitgenodigd. Wie heeft interesse? Sarah Van der
Straeten had dit gemeld op voorhand via mail), Nicky Keppens, Lieven Rampelberg, Patrick De Meersman zijn
kandidaat om te gaan. Katrien geeft deze namen door.

Toelichting vergadering 3/12
Deze vergadering gaat door op dinsdag 3/12 om 19u in De Schuur. Hoplr is een privaat sociaal netwerk voor
buurten. Als gemeente is men verplicht aan burgerparticipatie te doen. Via dit netwerk wil men dit bekijken of dat
mogelijk is. Een spreker komt toelichting geven.

Advies subsidieverdeling erkende sportclubs 2019
Elk lid verkrijgt het overzicht van de subsidies. Kan de adviescommissie advies geven tot uitbetaling aan de
aanvragende clubs? Er zijn geen opmerkingen. De commissie geeft positief advies. Het ondertekend
adviesdocument wordt ingevuld.

Advies verdeling huurtussenkomst 2019
Elk lid verkrijgt het overzicht van de verdeling van de huurtussenkomst. Kan de adviescommissie advies geven
tot uitbetaling aan de aanvragende clubs? Er zijn geen opmerkingen. De commissie geeft positief advies. Het
ondertekend adviesdocument wordt ingevuld.
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Advies gemeentelijke sportactiviteiten 2020
Elk lid verkrijgt het overzicht van de activiteiten 2019. Er zijn nog enkele zaken die in detail afgesproken moeten
worden (meestal locatie en datum): buitenspeeldag (nieuw en in samenwerking met de jeugddienst), Opwijk
Zonder Grenzen, Skate-event (nieuw en in samenwerking met de jeugddienst ), loopcriterium (Winterkermisloop),
Sporteldag (werkgroep is momenteel nog onduidelijk). Nieuw is ook dat er sportkampdagen in de zomer zullen
zijn voor kinderen vanaf 12 jaar. Er wordt aan de commissie een principieel advies gevraagd. Zijn er
opmerkingen? De commissie geeft positief advies en meldt dat men voorstander is om de winterkermisloop rond
de kerstmarkt te houden en dat het parcours zich meer op Hof Ten Hemelrijk situeert. Het ondertekend
adviesdocument wordt ingevuld en de opmerking wordt bij genoteerd.

Jaarplanning aanpassing bestaande reglementen
Erkenningsreglement verenigingen: omwille van onduidelijkheden in het erkenningsreglement en statuten van de
sportraad, dewelke opgeheven worden en die ook verkeerdelijk de erkennings- en toelatingsvoorwaarden
bepaalden moet dit herwerkt worden. Het is ook de bedoeling de huidige lijst aan een kritische blik te
onderwerpen. Een voorstel van nieuw reglement wordt voorgelegd voor advies. Doel is om dit ontwerp tegen eind
2019, begin 2020 klaar te hebben.
Subsidiereglement erkende sportverenigingen: het subsidiereglement verwijst hier en daar naar de voormalige
sportraad. Deze zaken moeten aangepast worden omwille van de nieuwe naam en invullen van de commissie.
Daarnaast is er veel versnippering van de financiële middelen: geld gaat nu naar clubs die het minder nodig
hebben (geen eigen of te huren infrastructuur, recreatieve werking etc). Het idee achter dit reglement gaat
verloren. Kwaliteitsvolle werking en jeugd zijn zaken waar het beleid wil op inzetten. Doel is om dit ontwerp tegen
eind 2019, begin 2020 klaar te hebben. Het advies van de commissie zal hierbij zeker gevraagd worden.

Varia
-

-

G-sportdag – 4/11. Deze dag gaat door in samenwerking met Zonnelied.
Sportontvangst: vrijdag 7 februari. Kandidaturen mogen ingediend worden. Wat betreft de ‘speciale
prijzen’ moet nog een voorstel aan het college voorgelegd worden. Voorheen koos de sportraad dit.
Bedoeling is om dit te behouden, mits interesse van de commissie. De adviescommissie is hier ook
bereid toe.
Navraag kandidaten GECORO
De commissie vraagt of er advies zal gevraagd worden rond de verhuurtarieven van de feestzaal van
GBS De Boot.
De schepen meldt dat er onder andere in deze legislatuur advies zal gevraagd worden rond de
realisatie van het masterplan van de Vetweyde.

Volgende vergadering: maandag 18 november om 19u in de Graanzolder (Hof Ten Hemelrijk)
Verslag: Katrien Meeus
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