Verslag Werkgroep Sport en Beweging vergadering 09/09/2019
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Verslaggeefster: Veerle De Meyer (Sportfunctionaris)
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1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag
o Naam werkgroep aanpassen: de werkgroep verkiest om de werkgroep ‘Sport en Beweging’ te
noemen, ipv sport en vrije tijd.
o Funline dance, vertegenwoordigd door Notenbaert Luc vullen de werkgroep aan samen met De
Bosbikers, vertegenwoordigd door Sven Sterck.
2. Aanstellen van voorzitter en penningmeester
o Voorzitters kandidaat Maes Aimé: unaniem akkoord.
o Penningmeester kandidaat Joan Paelinck: unaniem akkoord.
3. Opvolging sportsite
o Voorlopige oplevering kunstgrasveld en natuurgrasveld vond plaats op 26/8/2019
o Er loopt een bezwaar tegen de aanleg van de geluidsmuur en 2 de natuurgrasveld. Op 15
oktober komt dit voor bij de provincieraad.
o De bouwaanvraag voor de sporthal is lopende.

4. Scholenveldloop
o 25 september, dit jaar in Wachtebeke en voor de eerste keer tijdens de week op woensdag.
Deze gaat door op Overslag.

5. Wandeling 10/11
Korte wandeling 4.8
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Lange wandeling 7.8 km

Startplaats Uilenbos.
- Chris is langs geweest en heeft kunnen afspreken dat we Uilenbos gratis mogen gebruiken. Ze zorgen
voor catering.
- Weinig parkeergelegenheid.
- Parking langs de straat proberen voorzien.
Rustplaats onderweg:
- SWEM-club zal een tentje voorzien onderweg. Waar korte en lange wandeling splitsen.
Teken van Reynaert De Vos :
- De 2 wandelingen worden voorzien van een weetjes-zoektocht van Reynaert De Vos.
- Iedereen krijgt een gadget: tasje met reynaertlogo en sport logo op. Dit is van het Reynaert De Vos
budget.
Wandeling op 10/11 -start tussen 9 en 10u.

6. Kampioenenviering
De kampioenenviering zal doorgaan in het buurthuis indien er voldoende kampioenen zijn.
- De info verschijnt nog eens in het infoblad en op facebook
- Tegen 31 oktober moeten de kampioenen ingediend zijn
- Hapjes: tapas dit jaar, voorzien door de sportraad zelf.
- Datum 29 november om 19u30

7. Maand vd sportclub:
Graag foto’s doorgeven met het spandoek op van maand van de sportclub of
sportersbelevenmeer.
-

Chris werkt iets uit om volgend jaar een soort ‘sportbeurs’ te organiseren met alle clubs samen.
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8. Ev Big battle
o Big battle is goed verlopen. (zie verslag Big battle werkgroep).
o Heel erg bedankt aan alle medewerkers.
o Zoals vorig jaar wensen we de medewerkers te bedanken vanuit de sportraad. Iedereen die
meegeholpen heeft aan de Big battle wordt uitgenodigd op zondag 24 november voor een
brunch. De brunch gaat door op KFC Moerbeke. Uitnodigingen volgen.
9. Ev Teambuilding
o Dit was geslaagd.

10. Feedback Meerjarenplanning
Aanzet meerjarenplan wordt toegelicht door Sarah en prioriteiten uit de kladversie worden in
samenspraak met sportraad vastgelegd.
Prioriteit 1
We bouwen een nieuwe
sporthal i.s.m. Farys

Prioriteit 2
We voeren een
doelgroepenbeleid

Prioriteit 3
Ruiterroute

Prioriteit 4
Wandelnetwerk

Prioriteit 5
Stimuleren van buiten
spelen

Maandelijks of
tweemaandelijks
gemeentemagazine
(niet noodzakelijk voor
sportraad)
digitale inschrijvingen en
facturatie (bijv.
vrijetijdsbeleving en
kinderopvang,
sportkampen)
evenementenloket (zalen
reserveren, materialen
aanvragen, subsidiëring…)

We bepalen een
retributiereglement
met sociale kortingen

Aanleg skatepark

Vormen sport- en
jeugdwerkers
(hoger in de
prioriteiten)

EHBO-opleiding

Impulssubsidie

ontwikkelen van dynamische
beweegpleinen voor jong en
oud

Waterrecreatie:
kayakroute en open
water zwemmen

digitale
informatieborden

Uitwerken van aanbod
voor tieners en
jongvolwassenen

online
burgerparticipatieplatform
(met burgerbudget)

Inpikken op nieuwe
sporttrends

We zetten in op een
rookvrije generatie
door kinderen tussen
12 en 16 niet bloot te
stellen aan rook en
rokers

Sportbevraging om noden in
kaart te brengen
Aanwerving communicatieen participatiemedewerker

Organiseren van
sportkampen ism lokale
sportclubs

11. Varia
o Subsidiedossiers: indienen subsidiedossier tegen 30 september.
o Volleybal vraagt nieuwe tribune/stoelen/zitmogelijkheid voor in de sporthal. Er wordt
gevraagd een voorstel te doen.
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