
Alg. vergadering Sportraad 17 mei 2016 Agendapunt 10: Nieuws sportdienst:  

1. Jaarplanning gebruik sportaccommodaties en –velden 

Dit jaar voorzien we de volgende grote werkzaamheden in onze sportaccommodaties: 

• Verderzetting grondig onderhoud aan kleedkamers in sporthal De Valkaart (per 2 units); 

• Nieuwe, fijnere hakseling in finse piste De Valkaart (eind mei; afhankelijk van 

weersomstandigheden); 

• Renovatie stookketel zwembad Wegens renovatie van de stookplaats zal er in De Valkaart 

in het HELE GEBOUW GEEN WARM WATER ZIJN van za 27 AUGUSTUS tot en met vrijdag 9 

SEPTEMBER 2016 (sluiting zwembad zelf: tem 11/9); 

• Aanleg kunstgrasvoetbalveld op het eerste veld van KSV Oostkamp (werken zijn lopende).  

 

2. Vlabus: voordeeltarief voor sportclubs loopt nog steeds verder 
Dankzij Vlabus kan je trainers op een correcte manier vergoeden. Voor meer informatie, neem 

contact op met consulent projecten Thomas De Pourcq: T 09/243.12.35 

 

3. Naamswijziging: 
Bloso noemt nu Sport.Vlaanderen. Riderfort is Ridefort geworden.  

 

4. Webshop: http://inschrijvingen.oostkamp.be/Reservations/Overview  
De gemeentelijke webshop maximaal benutten voor het aanvragen van uw reservaties 

sportaccommodaties aub. Zo ziet u meteen ook als de zaal nog vrij is of niet. Via de webshop 

neemt u een optie die dan door de gemeente wordt goedgekeurd of geweigerd.  

 

5. Uiteenzetting door Planidoo: www.planidoo.be  
Planidoo is een gratis online platform. Planidoo brengt mensen, middelen en kennis samen in 

een online omgeving, waarmee zij niet-professionele organisatoren helpen om samen, sneller 

en beter te organiseren. Interessant voor de clubs: 

• inspiratie bij activiteiten 

• link met UiT-databank 

• SAMEN: ieder teamlid heeft toegang tot een gezamenlijke online werkomgeving, met 

planidoo 

o kan je online overleggen en afspreken 

o kan je online taken verdelen en opvolgen (Een gratis registratie met je naam en e-

mailadres is noodzakelijk. Je wordt op de hoogte gehouden via meldingen in je 

mailbox van alle aanpassingen in jouw werkomgeving. Je krijgt bijvoorbeeld een 

bericht als een teamlid een document toevoegt of een taak afrondt.) 

o kan je documenten online bekijken en bewaren  

• SNELLER: je gaat snel van een idee naar een evenement, planidoo 

o Geeft je de kans voor het snel aanmaken van een minisite voor je activiteit: Kies 

een naam, datum en locatie, omschrijf je evenement en vermeld het programma, 

selecteer een toffe afbeelding, Publiceer en deel je minisite (via facebook);  

o biedt een overzichtelijk stappenplan met alle taken die je niet mag vergeten 

o gidst je door het organisatorische, financiële en promotieluik van je evenement 

o biedt je een toolkit bij elke stap in ‘t stappenplan om de taken vlotter uit te voeren 

• BETER : ondersteuning is voorzien door bundeling van alle info ivm organiseren van 

activiteiten en beschikbaarheid van een coach. Planidoo voorziet  

o Databank van technische en administratieve kennis, inclusief voorbeelddocument 

o Tips & tricks over organiseren en samenwerken 

o Hulp op maat van de Planicoach bij problemen of vragen. 

 

6. Zwemschool ZVO : heeft de gemeentelijke zwemlessen overgenomen.  

7. WIFI in De Valkaart en Ridefort: is beschikbaar 


