Algemene Vergadering Sportraad - maandag 24 maart 2014 – 19u30 – d’ Hoogploate
Verslag
1. Opname en telling van de aanwezigen.
a) Aantal aanwezigen: 59
- 56 stemgerechtigden
- 4 waarnemers
b) Volmachten: 46
c) Stemverhouding: 102 op 156
De namenlijst ligt ter inzage op de sportdienst.
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag werd overlopen, geen opmerkingen en goedgekeurd.
3. Jaarrekening werd overlopen en ook nagezien en goedgekeurd door mevr. Berlinde Van Hove en
dhr. Marcel Legein
4. Jaarverslag werd overlopen: zie onder.
- Samenstelling van de AV
- Gevolgde vergaderingen
- Bijgewoonde clubactiviteiten
5. Planning:
a. Werd overlopen en is vergelijkbaar met 2013
6. Verkiezing sporttrofee:
a. Nieuw systeem wordt nogmaals uitgelegd. AV + externe deskundigen
b. Trofee beloftevolle jongere – trofee volwassenen
c. Geldprijzen
d. Enkel prestaties van 2013 komen in aanmerking
e. VERKIEZING vond plaats
a) Telling op do 27 maart
b) Marcel Legein, Freddy Jacobs, Eric Wittewrongel, Annie Debusschere
7. Niet georganiseerde sporters
a. Hebben nu voor de eerste maal ook een afgevaardigde: mevr. Maria Florijn
b. Goedgekeurd voor AV
c. Kandidatuur voor raad van bestuur zal voorgelegd worden ter goedkeuring op volgende AV
8. Nieuwe clubs:
a. Politiesportkring doet opnieuw zijn aanvraag: goedgekeurd
9. Mededelingen:
a. Artikel in krant van Blankenberge
b. Paralympics vroeger 1 WE nu 3 WE telkens 1 discipline
c. Nieuw mountainbike parcours tussen Blankenberge en De Haan. Start aan Bloso
d. Subsidiedossier is ingediend voor een skatepark aan de Sportdoze
e. De verlenging voor de milieuvergunning voor het Noordzeebad is aangevraagd
f. Op woensdagnamiddag kan de Blankenbergse jeugd gratis gebruik maken van het
buitenterrein basketbal in het Bloso-sportcentrum
10. Rondvraag:
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a. Kandidaten voor sportverdienste persoonlijk uitgenodigd
b. Dhr. Christof Poigny stelt de nieuwe O’Neil Beachclub voor
a) Surfclub
b) Sportstrand: Volleybal, Voetbal, Korfbal
c) Activiteiten: zeezwemmen, survivalrun, enz…
d) Open van 5 april tot eind oktober
De voorzitter sluit de vergadering.
Verslaggever Luc Van Hecke
Jaarverslag 2013
1. Werkingstoelage Sportraad: € 2.200
2. Samenstelling sportraad:
° 63 sportverenigingen
° 6 Anders georganiseerde sport
° 5 deskundigen
° 9 waarnemers
3. Vergadering Raad van Bestuur: 4
13/2 – 25/6 – 3/10 – 25/11
4. Algemene vergadering: 3
18/3 – 13/5 – 12/11
5. Werkgroepen: om bepaalde problematieken en items nader te behandelen worden ad hoc
werkgroepen opgericht: Herwerking reglement Sporttrofee, Opstellen visietekst.
6. Bijgewoonde vergaderingen:
- Jeugdraad
- Cultuurraad
- Seniorenraad
- West-Vlaamse Sportraad
- Beheerscommissie BLOSO-sportcentrum
7. Vertegenwoordigers in andere organen:
- Jeugddraad (decretaal verplicht): Maurice Adam
- Cultuurraad (decretaal verplicht): Noël Potier
- Seniorenraad: Annie Debusschere
- West-Vlaamse sportraad: Jean-Marie De Leu
- Beheerscommissie BLOSO-centrum: Noël Potier
8. Activiteiten en vieringen:
- Sporttrofee op 22.03.13
- De voorzitter en de leden van de raad van bestuur werden op tal van clubactiviteiten uitgenodigd.
- De voorzitter en de leden van de raad van bestuur werden uitgenodigd op activiteiten door
omliggende gemeentebesturen en provinciebestuur.
- De voorzitter en de leden van de raad van bestuur werden uitgenodigd op activiteiten van het
stadsbestuur en in het bijzonder de sportdienst.
9. Items Algemene vergaderingen 2013:
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Kasverslag
Jaarverslag
Nieuwe clubs (ZVC B’Artist, Elitis Cycling Team, Hengelsportvereniging Jurgensweb, vzw
C&E O’Neil Beachclub, Starters)
Verkiezing Sporttrofee
Toelichtingen door de schepen van sport
Toelichtingen BLOSO-centrum beheerder
Hersamenstelling algemene vergadering
Hersamenstelling raad van bestuur
Herwerking reglement Sporttrofee
Meerjarenplanning Sport in het kader van de beleids- en beheerscyclus (BBC) en het decreet
Lokaal Sport Beleid
Behandeling vragen vanuit de clubs

10. Items Raden van Bestuur:
- Voorbereiding algemene vergaderingen
- Voorbereiding uitreiking Sporttrofee
- Onderzoek aanvragen nieuwe clubs
- Hersamenstelling Raad van Bestuur en verkiezing mandaten
- Herwerking reglement Sporttrofee
- Jaarverslag Sport voor Allen-decreet
- Meerjarenplanning Sport in het kader van de beleids- en beheerscyclus (BBC) en het decreet
Lokaal Sport Beleid
- Erkenningsdossiers sportverenigingen
- Subsidiedossiers sportverenigingen
- Visietekst 2014-2019
- Behandeling vragen vanuit de clubs
11. Subsidies tvv de sportverenigingen 2013: €
- Werkingssubsidies: 44.275,00 ( 2012: 38.500 )
- Impulssubsidies: 16.100,00 ( 2012: 15.600 )
- Subsidies verplaatsingen: 3.800 (2012: 3.800 )
- Subsidies onderhoud accommodaties: 2.500 (2012: 2500)
12. Bijzonderheden
- Opening nieuwe Sportdoze
- Voorbereiding Mountainbikeparcours
- Heropening Surfclub
- Enz…
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