Algemene Vergadering Sportraad - maandag 23 maart 2015 – 19u30 – d’ Hoogploate
Verslag
1. Opname en telling van de aanwezigen.
a) Aantal aanwezigen: 59
- Aantal stemgerechtigden: 52
- Aantal waarnemers: 4
- Aantal bezoekers: 3
b) Volmachten: 46
c) Stemverhouding: 98 op 152
De namenlijst ligt ter inzage op de sportdienst.
2. Toelichting door Frank Missoul van Amitabha over “de betere sportclub” www.amitabha.be
3. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag werd overlopen, geen opmerkingen en goedgekeurd.
4. Jaarrekening werd overlopen en ook nagezien en goedgekeurd door dhr. Patrick Daerden en dhr.
Marcel Legein. Dezelfde twee personen hebben reeds toegezegd om volgende controle opnieuw van
dienst te zijn. Waarvoor dank.
5. Jaarverslag 2014: zie bijlage.
6. Planning 2015:
a. Werd overlopen en is vergelijkbaar met de vorige jaren. Dit jaar wel een extra organisatie: De
Europeese Jeugdsportdagen vinden hier in Blankenberge plaats.
Jochen Maes doet hierbij een oproep om nog een aantal extra gastgezinnen te vinden.
7. Verkiezing sporttrofee:
a. Nieuw systeem wordt nogmaals uitgelegd. AV + interne en externe deskundigen
b. Trofee beloftevolle jongere 5 kandidaten – trofee volwassenen 4 kandidaten
c. Enkel prestaties van 2014 komen in aanmerking
d. VERKIEZING vond plaats
a) Telling zal gebeuren op dinsdag 24/03/15 door:
Maurice Adam, Filip Van Cappel, Eric Wittewrongel, Annie Debusschere
8. Niet georganiseerde sporters
a. Afgevaardigde: mevr. Maria Florijn
b. Goedgekeurd om in raad van bestuur te zetelen
9. Nieuwe clubs:
a. De Korenbloem (petanque): goedgekeurd (Verenigingen)
b. Minivoetbal Kern Blankenberge (minivoetbal): goedgekeurd (Anders Georganiseerde Sport –
Projecten/Organisaties/Privé)
c. Blankenbergse Archeryclub (boogschieten): goedgekeurd (Verenigingen)
10. Mededelingen:
a. Een overzicht wordt gegeven van de sportkalender van 2015
b. Jeugdsportdagen dit jaar terug in Blankenberge in Bloso-sportcentrum
c. Europees kampioenschap boogschieten indoor in Bloso-sportcentrum
d. De vzw C&E O’Neill Beachclub die zijn werking uitbreidt
e. Verder nieuws en timing dossier skatepark
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f. Viering 10 jaar Bloso-saunacomplex was een succes
g. Mountainbikeroute: fietsen kunnen afgespoten worden in Bloso
h. Op het polyvalent terrein (buiten) van Bloso kan de jeugd op woensdag- en
zaterdagnamiddag gratis basketballen als het terrein niet verhuurd is.
i. 1’ste elftal van KSCB heeft nu bijna het volledige competitieseizoen afgewerkt in Bloso. Dit
verloopt goed.
j. Geïnteresseerden in de nieuwsbrief van Bloso Blankenberge kunnen zich opgeven via
blankenberge@bloso.be
k. De fotokader voor sportclubs “ Goed bezig” kan nog steeds uitgeleend worden. Momenteel
staat deze in Bloso. Info via sportdienst Blankenberge
11. Rondvraag:
a. Opmerkingen over vandalisme in dojo van het Noordzeebad: de bokszak werd schade
toegebracht met scherp voorwerp.
b. Idem over turntoestellen van Gymbat in Bloso
c. Opmerking vanuit clubs is dat jeugd inderdaad ook in de clubs moet opgevoed worden om
waarden te respecteren.
De voorzitter sluit de vergadering.
Verslaggever Luc Van Hecke
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