VERSLAG ALGEMENE VERGADERING WOENSDAG 23 DECEMBER ‘15
19.00 UUR FEESTZAAL BEVEGEMSE VIJVERS

Weblink adviesraad
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Aanwezig :
Bart Vernieuwe

Bujin Goshinjutsu

bart.vernieuwe@telenet.be

Tijl Rimbaut

Shotokan Karateclub

tijl.rimbaut@hotmail.com

Dimitri De Groote

Shotokan Karateclub

dimitri.degroote@shotokan.be

Etienne Van de Maele

Shotokan Karateclub

etienne.vandemaele@shotokan.be

Freddy Duhaud

Wandelclub Zottegem

freddyduhaud@gmail.com

Ludo Van Achter

Tennisclub Zottegem

info@miamonta.be

Eric De Vleeschouwer

Zottegem Atletiek

erdevlee@gmail.com

Johan De Zutter

Zottegem Bebops

Frederik Plasschaert

Zottegem Bebops

Paul Van de Vyvere

Racing Strijpen

paul.vdv@live.be

Josiane Lammens

Aqua Diving Team

devos.lammens@telenet.be

Johan Baele

Aqua Diving Team

johan.baele@telenet.be

Pascal Bockstael

Minivoetbalkern Zottegem pascal.bockstael@gmail.com

Jo De Geyter

Judoschool Zottegem

de.geyter.johan@telenet.be

Achim Rosier

Judoschool Zottegem

achim.rosier@gmail.com

Luc Haesebeyt

Turnkring EWB

luc.haesebeyt@telenet.be

Lode Van de Keere

BBC Helios

lode.vandekeere@axa.be

Paul Franky

ReBa Zottegem

frankypaul@scarlet.be

Wim Dierick

Campus Bevegem

w.dierick@telenet.be

Kristof Nelis

TTC Egmont

kristofnelis@hotmail.com
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Verwelkoming door Voorzitter en Schepen van sport
Gastspreker – Kevin Buydts – ISBvzw – Vernieuwing in de sportraad
Stand van zaken masterplan: studie en visievorming sportinfrastructuur
Vooruitblik sportgala – 5 februari 2016 – feestzaal Bevegemse Vijvers
Vragen

1.

Verwelkoming door Voorzitter – Schepen van Sport verontschuldigd

2.

Gastspreker – Kevin Buydts – ISB vzw – Vernieuwing in de sportraad
Aan de hand van onderstaande vragen werd Kevins presentatie opgebouwd.
De presentatie werd aan mail toegevoegd en is tevens online beschikbaar via
Weblink adviesraad
Alle aanwezigen vulden de Bel 10 in.
De input vanuit de vergadering wordt hieronder weergegeven.
In vergadering coördinatieteam van maart zal de verdere vernieuwing besproken en
uitgewerkt worden.

Bel 10
1.
•
•
•
•
•
•

Missie
info aan clubs over sportbeleid en subsidiëring
inspraak van clubs
opvolgen komend sportdecreet
gezonde vrijetijdsbesteding stimuleren
problemen van clubs (bvb infrastructuur)
leemtes opvullen /beleid verbeteren

2.
•
•
•
•
•
•

Doelgroep AV
alle leden, sympathisanten, schepenen
alle inwoners van Zottegem
verantwoordelijken van alle clubs + leden + geïnteresseerden
leerkrachten LO, trainers
clubs met goed subsidiedossier en die zelf bedruipend zijn
3 à 5 leden per club

3.
•
•
•
•

Frequentie AV
1 of 2 voor iedereen
1x per sporttak
2 tot 4 maal
om de 2 maand
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4.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisatievorm AV
Nazareth model : beweeg en sportplatform
variërende vormen
thema’s en roteren
deel vanuit sportdienst/deel vanuit clubs
Oud-Heverlee
3-ledig: info/spreker/bespreking
3 stappen i.f.v. thema’s: thema/expertise/interessetafels
deel formeel/deel dynamisch
agendapunten vooraf geven
voorbereiding: filpmje rondsturen en dan discussie erover

5.
•
•
•
•
•
•
•

Missie coördinatieteam
AV samenvatten en terugkoppelen
Samenwerking tussen clubs
Verbinding tussen club en sportdienst
Organiseren/ondersteunen
Input verzamelen van clubs/ advies aan bestuur
Gelijkwaardige inspraak van alle clubs verzekeren
Eens een vergadering bijwonen bij de clubs

6. Frequentie coördinatieteam
• de meesten kiezen voor 4 tot 6x per jaar
• uitzonderingen opteren voor alleen bij noodzaak of elke maandag

7.
•
•
•
•
•
•
•
•

Takenpakket coördinatieteam
organisatie van evenementen
noden van clubs naar stadsbestuur brengen
specifieke vragen per sporttak
inventaris/subsidies
sportclubs adviseren
clubs samenbrengen om info uit te wisselen
advies aan stad
masterplan opvolgen

8.
•
•
•
•
•

Organisatievorm coördinatieteam
voorzitter/financieel adviseur/leden sportclubs
spreekuur voor clubs
alle takken van sport opnemen
van 7 naar 12 leden
niet clubsporters?
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9.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potentiele kandidaat
ouder / lid van jeugd
uitnodigen via schrijven aan de bevolking
Luc Van Cauwenberghe
Joachim Cooman
David Van Der Meulen
Wim Dierick
Jana De Both EWB
Voorzitter Jeugdraad
Tijl Rimbaut
Bart Ghijs
Luc Wachtelaar

10.
•
•
•
•
•
•
•

Tip communicatie
website sportadviesraad
nieuwsbrief naar geïnteresseerden
transparantie van de subsidies
blog/discussieforum
foto’s op sociale media (opletten :toestemming)
meer uitleg over vergadering en motivatie
brief, mail, FB, site

3. Stand van zaken masterplan: studie en visievorming sportinfrastructuur
Tussentijdse rapportering op vrijdag 15/01 van de studie.
Dit rapport zal, van zodra beschikbaar, doorgestuurd worden.
Ook de datum van de klankbordwerkgroep zal vastgelegd worden op 15/01.
4. Vooruitblik sportgala – 5 februari 2016 – feestzaal Bevegemse Vijvers
De inzendingen lopen tot maandag 4 januari.
Concept blijft behouden – receptie vooraf valt weg.
Deelnemend clubs: Eikels worden Bomen (turnen), Karateclub Oudenhove, Locomotion
(ropeskipping) en Dansvereniging (Movez) + Stedelijke Academie (muziek).
Externe partner: Ohm (geluid en belichting)
Receptie: aangeboden door de stad.
Informatie sportgala via link Alle info Sportgala 2016
5. Vragen
Volgende bijeenkomsten:
December: woensdag 23/12
Januari: donderdag 7/01
Maart: woensdag 9/03
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