
 
 

VERSLAG VERGADERING 14 SEPTEMBER 2020 

Vergaderzaal Sinbad 

 

Aanwezig 

• Dagelijks bestuur: Géry Smet, Harry De Beleyr, Pieter Debaets. 

• Leden: Caro Buyse, Rik Dhollander, Peter Nees, Chris Picavet, Katty Van Driessche, Peter Van 

Lijsebetten, Maxine Vandorpe. 

• Stadsbestuur: Peter Buysrogge, Johan Heirbaut, Carine Verleyen. 

• Verontschuldigd: Valérie Tack, Christophe De Grande. 

 

 

01. Notulen vergadering van 16-06-2020 

Goedgekeurd. 

 

02. Coronacrisis: heropstart sportactiviteiten 

Johan H geeft toelichting bij het protocol dat vanaf 20 augustus geldt voor de clubs die na de 

zomersluiting weer gebruik zijn beginnen maken van de stedelijke sportcentra. Hij stelt vast dat 

de meeste clubs effectief de trainingen hervatten, maar dat de geplande sportevenementen één 

na één worden afgelast.  

Schepen Buysrogge stelt voor dat verenigingen nu eventueel kunnen focussen op kleinere, 

doel(groep)gerichte manifestaties.    

 

03. Besteding middelen Vlaams noodfonds 

Schepen Buysrogge overloopt de recente beslissing van het college i.v.m. de besteding van de 

Vlaamse dotatie van 1.282.247,61 EUR ter ondersteuning van (vooral) cultuur-, jeugd- en 

sportverenigingen, nl.: 

A. 520.000 EUR voor de verdubbeling van de werkingssubsidies 2020; 

B. 300.000 EUR voor de ondersteuning van nieuwe initiatieven en evenementen via een 

projectoproep; 

C. 462.247,61 EUR saldo voor een latere, nog te bepalen bestemming. O.a. wordt er nu 

reeds gedacht aan ondersteuning van organisatoren wielerkoersen in kermissen. 

Het stadsbestuur kan autonoom beslissen over de besteding. 

Géry S betreurt dat de adviesraden niet werden betrokken bij de opmaak van het 

bestedingsplan. 

Op de vraag van Peter VL of projecten die ondersteuning wensen via de oproep, effectief voor 

nieuwjaar moeten plaatsvinden, antwoordt de schepen dat wellicht aan de gemeenteraad zal 

worden voorgesteld om die periode te verlengen. 

 

 



04. Subsidies 2020: stand van zaken 

• Aanvragen werkingssubsidies: 150-tal clubs dienden een aanvraag in. Gunstig advies 

voor aanvaarding van aanvragen die 1 of 2 dagen na de einddatum binnen kwamen. 

• Aanvragen subsidies manifestaties: beperkt aantal wegens veelvuldig afgelasten. De 

subsidiecommissie zal een advies opstellen tegen volgende vergadering. 

 

05. Stuurgroep sport- en recreatiepark Puyenbeke: verslag 

Katty VD overloopt het verslag van de vergadering van 28-08-2020: 

- stand van zaken participatie en communicatie: terugkoppeling klankbordgroep 24-06, 

het communicatie- en participatieplan, de globale timing, de infomarkt van 16-09; 

- stand van zaken MOBER (mobiliteitseffectenrapport); 

- stand van zaken masterplan; 

- stand van zaken grondverwervingen. 

 

06. Annulatie Het Sportgesprek 09-10-2020 

Géry S en Harry DB verwijzen naar de videomeeting van 18-08 met de participatieambtenaar en 

het buro Createlli. Afgesproken werd om vanuit de sportraad het participatietraject m.b.t. 

Puyenbeke voluit te ondersteunen met o.a. het Stadsgesprek op 18-11 rond dit thema. 

Als alternatief voor de geplande voorstelling van de werking van de sportraad, zal de 

satellietgroep communicatie een nieuwsbrief opmaken, bedoeld voor de clubs en facebook. 

 

07. Satellietgroepen 

 

07.1 SG Reglementen 

Johan H overloopt het voorstel voor aanpassing van het reglement tot subsidiëring van 

sportmanifestaties en sportinfrastructuurprojecten.  

Opmerkingen vergadering: 

- categorie ‘bijzondere sportmanifestaties’: wat als een 4de manifestatie zich aandient? 

- categorie ‘sportstimulerende manifestaties’: twijfels bij opportuniteit om manifestaties 

in de loop van 3 jaar degressief te subsidiëren; 

- kunnen de categorieën ‘sportpromotionele’ en ‘sportstimulerende’ manifestaties niet 

beter als geheel worden beschouwd en beoordeeld? 

De SG zal met de opmerkingen rekening houden en het voorstel herwerken. 

 

07.2 SG Communicatie 

Initiatief ‘nieuwsbrief’, zie punt 6. 

 

07.3 SG Ontwikkeling sport in de stad 

Pieter DB licht toe dat de SG zich zal focussen op sportontwikkeling in de stads’kern’. In 

concreto wordt de aanleg van een loopomloop in de buurt van de Witte Molen onderzocht.  

Carine V haakt in met de mededeling dat op initiatief van Sport Vlaanderen de uitstippeling van 

een loopomloop in Puitvoet wordt voorbereid, genaamd ‘loopbaan’. Dit verwijst naar de 

betrokkenheid van bedrijven. Zij zal Pieter DB en Valérie T betrekken bij dit project.  

 

08. Academische hulde sportlaureaten 2020? 

De sportdienst zal informatie inwinnen bij de clubs i.v.m. kampioenen, zowel volgens de criteria 

van de afgelaste Kampioenenhappening, als volgens die van een normale academische hulde.  

In de volgende vergadering zal de sportraad bespreken welk initiatief zou kunnen worden 

genomen wat betreft huldiging. 



09. Organisatie sportquiz: resultaat werkgroep 

De werkgroep spreekt een moment af om samen te komen. 

 

10. Promotie urban sports: gedachtewisseling 

De dienst evenementen overweegt om in de toekomst meer te gaan inzetten op urban sports en 

vraagt het standpunt daarover van de sportraad.  

Vermits het niet onmiddellijk duidelijk is wat de precieze bedoeling is, zal Géry S meer concrete 

uitleg vragen. 

 

11. ILV Burensportdienst Waasland: kennisneming verslag 

De leden hebben kennis genomen van het verslag van de technische commissie van 08-09-20. 

 

12. Mededelingen en rondvraag 

• Peter VL vraagt naar stand van zaken FC Gerda. De schepen bevestigt het bericht over 

het faillissement, maar heeft vernomen dat de club een verzetsprocedure zou hebben 

ingeleid. Afwachten wat het resultaat daarvan zal zijn. 

• Carine V deelt mee dat als alternatief voor de afgelaste scholenveldloop en Bike&Run 

ondersteuning werd aangeboden voor scholen die een eigen organisatie op touw wilden 

zetten. Enkel Freinetschool De Ark is daarop ingegaan. 

• Géry S vraagt om de oude groepsfoto van de sportraad, die in de vergaderzaal hangt, te 

vervangen door de foto van de huidige raad (met toevoeging van foto Rik D).  

• Samenstelling subsidiecommissie. Géry S heeft de leden, die nog waren aangeduid door 

de vorige sportraad, laten weten dat zij worden vervangen door personen die de actuele 

sportraad zal aanduiden. Zullen deel uitmaken van de subsidiecommissie: Géry S en 

Harry DB (beiden lid cfr. het subsidiereglement), Peter VL, Peter N, Katty VD en Caro B. 

• Bezoek sportsites Nieuwkerken. Wordt gepland in het voorjaar van 2021. 

• Erkende sportclubs. Johan H deelt mee dat Atletica vzw (sportaerobics) ontbonden is.  

De aanvraag tot erkenning van OCR Vos Reinaert (obstacle course running) wordt 

gunstig geadviseerd. Kan evenwel nog niet in aanmerking komen voor werkingssubsidie 

2020. 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 
Johan Heirbaut 

Diensthoofd sport 

 

 


