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1) GOEDKEURING VORIG VERSLAG EN OPVOLGINGPUNTEN
•
•

Verslag : 10/05 :verslag wordt unaniem goedgekeurd
Opvolging van de agendapunten.
o Skatestraten worden deze zomer georganiseerd door de jeugddienst.
4 weken.
2 weken in Drongendreef via Alles Kids
Nog 2 weken, verder af te spreken. Er was geen respons voor vrijwilligers.

2) SPORTSITE
•

Stand van zaken sportsite
Site ligt stil. Vergunning is vernietigd en geweigerd.
Er wordt een extra akoestische studie en lichtstudie van de hele sportsite uitgevoerd.
Het plan wordt volledig bekeken en aangepast waar nodig. Dit zal een Cumulatieve
akoestische geluidstudie zijn
Er moet een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd worden.
Er wordt aan Farys gevraagd om via een externe bemiddelaar de resultaten te
communiceren aan de buren
Vergunning kan er terug zijn tussen de 4 – 9 maand. De vertraging zal minstens met 1
jaar opschuiven.
Dit is een groot probleem voor voetbal: geen kantine, kleedkamers en sanitair. Farys
zal kleedkamers en sanitair voorzien. De kantine zal vermoedelijk voorlopig kunnen
doorgaan in RDK -gebouw. De info zal gecommuniceerd worden naar de buren.
Parking: zal op straat moeten gebeuren. Eventueel Moerbei contacteren om de
parking te kunnen gebruiken. (eventueel verkeerverbod in de Moerhofstraat)
De oude sporthal blijft in gebruik evenals de turnhal Vlinderdreef voor de sportclubs.
Alles wordt afgesloten dat er niet op de sportsite/sporthal kan. De parking is ook
afgesloten.
Eventueel worden er nog camera’s geplaatst worden om zo vandalisme tegen te
gaan. Of via RDK gebouw.
Paddelvelden: Hier wordt bekeken om de velden te verleggen naar de andere kant
van de site. (Waar de oude tennisterreinen zich bevinden).
Voor de voetbal is het niet simpel. Veel zal afhangen waar de containers geplaatst
kunnen worden. Voorstel om ze te plaatsen naast de muur van het kerkhof/route.
Alle opties worden bekeken.
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3) ACTIVITEITEN/EVENEMENT/PROJECTEN
•

Belevingsloop 22 september
Deze zal doorgaan op de ruitervelden.
Zoals het er nu uitziet, zal het terug in groep kunnen doorgaan.
We werken met blokken per leerjaar. Met een korte pauze.
Catering + hulp op terrein: Door de ruiters en Werkgroep. De opbrengsten worden
verdeeld. DE hulp wordt vooral voorzien voor catering en terreinhulp.
Medewerkers:
- Voor eventueel op het parcours wat te voorzien
- of mee te lopen vooral bij de kleinere kindjes
- catering
Leerkrachten vragen om mee te lopen.
Het is een belevingsloop.
Helpers: Bavo, Luc, Jessy, Aimé, Sarah.
We blijven bij de medaille.

•

River Clean up 18 september
Budget van het advies-projecten(samenwerking) jeugd-sport- duurzaamheid
-

•

In de boot vuil verzamelen
Meehelpen om de kajakkers te begeleiden
Vuil uit de boten te halen
…
Van 9-12 en van 13 -16u
Medewerkers:
o Sofie – SWEM, Aime, Luc, Antje (wil ook in kajak), Jessie.
o medewerkers vanuit de club mogen altijd doorgegeven worden

Maand van de sportclub
o Maand van de sportclub:
o 20 augustus. september – Sportmarkt (avondmarkt)
Wie wenst er op de avondmarkt te staan?
SWEM, TC Moerbeke, KFC Moerbeke, Mini Moerbeke, Fun Linedance.
De invulling van de tentjes worden voorzien door de clubs zelf.
Voor 1 augustus laten de clubs weten of ze wensen deel te nemen aan de
avondmarkt aan Sarah. ER wordt 1 plaats voorzien voor de hele sportzone of
2 tegenover elkaar.
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Tenten voorzien vanuit de BSD. 2 x 6 m.
De boog van Sport Vlaanderen – Sporters beleven meer (aanvragen )
Iedereen voorziet zijn eigen tafels.
Info fiche doorsturen naar Sarah (van Ivo). Normaal van 18u.
o Promo voor clubs:
▪ Info in folder
▪ Filmpje:
Interview verantwoordelijke club – overgang naar foto’s- filmpje
Filmpjes en foto’s aanleveren.
- Korte stukjes lessen/kampen - sfeerbeelden
- Foto’s
Filmpjes max 30 sec per club!
afzonderlijke filmpjes en ook de aparte samen
Praktische:
- afspraak met Gianni maken in augustus/september te filmen eventueel een korte
geluidsopname te doen.
Stel je club kort voor in 30 sec.
De vertegenwoordigers van de werkgroep worden als contactpersoon doorgegeven aan
Gianni om dan in september langs te gaan om te filmen. Midden augustus contact met jullie
opnemen.
Gianni De Maeyer: gianni.demaeyer@hotmail.com
350-500 euro.
•

Teambuilding: Paddel in Puyenbroeck. + etentje in Sportbar Puyenbroeck Olivier,
Thierry, Bavo, Chris? , Luc, Antje, Sarah, Aime, Jessie, Sven en Veerle

4) VARIA
- SWEM: de hoofdzetel komt naar Moerbeke.
- Huishoudelijk reglement: is draft. Dit mag aangepast worden. Dit al aangepast
worden.
- Pleintjesplan: uit alle werkgroepen zijn de vertegenwoordigers vastgelegd. ER is ook
iemand vanuit de gemeente vastgelegd. Kim Collewaert.
- Herwerking subsidiereglement: moet nog verder uitgewerkt worden.
- Coronasubsidie: Stukje dat nog achter is zou febr ’22 uitbetaald worden.
Volgende werkgroep Sport: maandag 6 september 20u gemeentehuis
Indien u verhinderd bent vragen wij met aandrang om een andere vertegenwoordiger te
sturen.
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Tot dan!
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