SPORTRAAD
www.sportraadoostkamp.be

Verslag algemene vergadering Sportraad Oostkamp 17 mei 2016
Verwelkoming door Romain Hallaert voorzitter
Verslag vergadering 26 mei 2015: geen opmerkingen
Digitale toelage formulieren/eigen pagina op de website gemeente door Stefanie. Bij het indienen van de
toelageformulieren niet vergeten om het “ID-formulier” in te vullen en na te zien.
Kasverslag 2015 en begroting 2016 en aanstelling rekeningnazieners
In kas: €: 8327,04 , uit : €: 5590,06 , saldo : €: 2736,98
Werd gecontroleerd door de Herman en Peter , kasverslag werd goedgekeurd.
Wat betreft de begroting wordt er rekening gehouden met een vervanging van een tent.
Ontslag leden , aansluiting nieuwe leden/algemene vergadering en Raad van Bestuur Sportraad.
Alle door de gemeente erkende sportinitiatieven zijn sowieso lid van de Sportraad.
Sport en feestcomiteit Waardamme is verplaatst van sectie 12 naar sectie 8 (wielersporten).
Voor clubs die ontslag namen binnen de algemene vergadering wordt verwezen naar de
Website sportraad.
Nieuwe leden Raad van Bestuur Sportraad :
Sectie : 7 , Miriam Vanwijnsberghe
Sectie : 12 , Diana Dierickx
Sectie : 9 , Annatachja De Grande
Voorzitter werkgroep betoelaging : Chantal Louwage
Ontslag leden Raad van Bestuur Sportraad
Monique Naeyaert en Marc Delaere
Sport na school (SNS) door Olivier Stael
Het verenigingarchief door Jan Demulder
Sectiewerking
Man/vrouw verhouding binnen de secties van de Raad van Bestuur Sportraad.
Nog niet alle secties zijn vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur .
5 vergaderingen per jaar om mee te denken over de sport in onze gemeente.
Per sectie werden de gegevens clubs uitgedeeld, deze werden nagekeken en
aangepast op de website Sportraad. Voor de clubpagina op de gemeentelijke website moeten de
clubs zelf de gegevens aanpassen (belangrijk zijn de contactpersonen, alsook hun mailadressen.)
Overzicht lopende projecten o.a. vernieuwde werkwijze baruitbating en dranklevering in de Valkaart en
Ridefort door de schepen van sport Franky Dejonghe
Nieuws vanuit de sportdienst (zie bijlage ) o.a. zwemschool zaterdagvoormiddag door Geert.
Website Sportraad en straatvoetbal op 4 plaatsen op de gemeente
Ook dit jaar kunnen we rekenen op de steun van de Lionsclub oostkamp.
We starten op zondag 18 september in Moerbrugge ,25 september in Hertsberge,
2 oktober in Ruddervoorde en sluiten af op 9 oktober in Oostkamp , in Oostkamp is er een
nieuwe locatie namelijk op het grasterrein vóór de jeugdlokalen in de Valkaart.
Varia en rondvraag:
Adres van Planido zal vermeld worden op het verslag; zie bijlage sportdienst.
Voor sectie 9 werd er een kandidaat voorgesteld tvv Marc Delaere nl Eddy Peere
Met sportieve groeten,
Romain Hallaert
Voorzitter

Carl Desaever
Secretaris

