Verslag Werkgroep Sport en Beweging vergadering 7/12/2020
PLAATS: Online via Teams.
Verslaggever: De Meyer Veerle
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1) GOEDKEURING VORIG VERSLAG EN OPVOLGINGPUNTEN
•
•

Verslag : 26/10: Dit wordt unaniem goedgekeurd.
Opvolging verslag: Luc VDB zal ook deelnemen aan de werkgroep subsidies en Luc
sluit ook aan bij het werfbezoek.

2) SPORTSITE

-

De laatste binnenmuren worden gemetst. Dan beginnen ze aan de versteviging
met de metalen liggers/betonnen palen/ prefab wanden. Hiermee wordt gestart
na de kerstvakantie.

•

De samenwerking met de interieurbureau Bloco verlopen goed. De vloeren
in de gangen, sanitair, kleedkamers en sportcafé/kantine zijn reeds gekozen.
Ook krijgt het interieur van de kantine/café vorm. De komende weken
worden de kleuren van de wanden en de stickers/signalisatie op de deuren
gekozen.
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-

Enkel nog de doelen moeten in het voorjaar geïnstalleerd worden en de
beregening moet opgestart worden.

ACTIVITEITEN/EVENEMENT
•

10000 stappen 2.0
o Engagementsverklaring is getekend door gemeente Moerbeke.
o 4 jaar inzetten op 10000 stappen 2.0.
o Jaar 1 zal vooral naar signalisatie gaan in het straatbeeld.
o De gemeente krijgt 500euro en moet dan ook 500 euro investeren in het
signalisatie materiaal. Alles is terug te vinden op :
https://10000stappen.gezondleven.be/nodes/2021pakketmetsignalisatieenn
udgingmaterialen
o Burger zal ook via infoblad en Facebook pagina aangezet worden om te
‘stappen’/ te bewegen.
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•

Generatie Rookvrij
o – Bord voor rond het kunstgrasveld – idem promoborden KFC Moerbeke.
(afmeting ongeveer 3mx 1m)
o Promodoek van 3.3 x 1.7 m – mesh doek van Generatie Rookvrij: voor Tennis
o 10 stickers
o De vlaggen die aangekocht worden met de credits komen in de sporthal te
hangen als ze niet uitgeleend worden.
o De tekst op de alle producten voor de Sport is: Hier sport ik rookvrij
o Link naar de website: https://www.generatierookvrij.be/webshop
De werkgroep zal bijleggen indien er niet voldoende budget is.

•

Kampioenenviering 2020: aangepaste versie
▪ Er zijn 3 kandidaten. 2 individuele en 1 ploeg. Freddy brengt nog 7
leden aan van TC Moerbeke. ZE hebben de finale behaald van de
Masters. Finale is niet doorgegaan door Corona. ZE behaalden zo
allemaal een 2de plaats. Ze worden nog toegevoegd aan de lijst van
kampioenen 2020. Freddy zal de lijst bezorgen aan de sportdienst.
▪ De kampioenen krijgen in januari hun beker en handdoek.

3) SUBSIDIE
•

Werkingssubsidies 2020 zijn reeds uitbetaald.
Corona subsidie:
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Er is een Corona-subsidiereglement. Jari Verniers van de werkgroep komt het
reglement en invuldocument toelichten en vraagt advies vanuit de Werkgroep Sport
en Beweging.
o Jari licht het reglement toe adhv excel voorbeeld invuldocument.
o Totale budget is 53000 euro. Voor 2020 zal er ¾ gebruikt worden en er
wordt nog ¼ overgehouden voor 2021. Indien dit niet nodig zou zijn,
wordt dit volgende dezelfde sleutel verdeeld van 2020.
o Enkel verliezen worden terugbetaald
o 500 euro (max) voor direct kosten voor corona zoals handgel,..
o Hoe groter de impact van corona op de vereniging, hoe groter het %
subsidies.

-

•

Advies van de Werkgroep op de nieuwe corona subsidieregelement:
Algemeen is de werkgroep S&B tevreden. Goed reglement. De werkgroep is
enthousiast. Maar hebben wel enkele opmerkingen:
o Wat met clubs die hun werking (zoals SWEM – Zwembad, en Ruiters die
ook dikwijls op verplaatsing trainen) ook buiten Moerbeke hebben.
Trainingen die buiten Moerbeke doorgaan?
o Extra invulvelden voor opmerkingen – zodat er toelichten kunnen gegeven
worden indien nodig. Dit eventueel per titel
o Contactpersoon en gegevens laten noteren per club en ook duidelijk
contactpersoon van de Corona Werkgroep noteren, zodat deze
gecontacteerd kan worden bij vragen.
o In het algemeen reglement een duidelijke toelichting geven per rubriek,
zodat het duidelijk is bij invullen wat waar moet komen.
o Een vraagmoment voorzien in de periode van indienen.
o Indien je evenementen had, duidelijk op lijsten en aanduiden welke
doorgegaan zijn al/dan niet met corona-beperkingen.
o Wat met terugbetaalde lidgelden of kortingen bij een volgend seizoen?
Graag de opmerkingen bekijken en eventueel mee opnemen in het reglement.
Bij twijfel bij de werking van de sportclub kan de betrokken adviesraad steeds
geraadpleegd worden.

Huidig subsidiereglement onder de loep: de werkgroep wordt aangevuld met Luc
VDB en Freddy Meul. Opstartvergadering op maandag 11 januari om 20u via teams.

4) VARIA
-

Er zal een afscheidscadeau gekocht worden voor Joan Paelinck van 50 euro bij
Moerbeke Feest. Veerle maakt dit in orde.
De Volgende werkgroep gaat door op maandag 18 januari ’21 om 20 u
Via Teams.
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