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Samen in de startblokken voor een stevig sportbeleid!

De beleidsprioriteiten Sport in ’t kort.





Door een doelgericht subsidiebeleid de kwalitatieve uitbouw van de
sportverenigingen ondersteunen.
Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering. Nadruk ligt hierbij
op kwalitatieve jeugdbegeleiding en onderlinge samenwerking.
Activeren tot een levenslange sportdeelname door een beweeg- en
sportaanbod met lage drempel (bvb. Finse piste, beweegvriendelijke openbare
ruimte,...)
Een beweeg- en sportbeleid voeren waarbij alle sociale bevolkingsgroepen
gelijke kansen krijgen om deel te nemen aan sportactiviteiten.

Ambitienota Sportraad Oostkamp
Algemeen


Een goede wisselwerking sportdienst / sportclubs / sportraad nastreven.
De sportraad tijdig betrekken bij de opstelling van het meerjarenplan voor het
gedeelte sport. De sportraad blijft ook adviseren naar het beleid toe.
Deze adviezen samen met de agenda naar de leden sturen.
De sportraad wordt woordvoerder van de sportclubs naar de gemeente toe en
brengt de verschillende sportsecties samen.
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Er wordt geïnvesteerd in algemene bewegingsopvoeding en basisvorming
voor de jeugd als basis voor levenslange sportbeoefening.



Door het wegvallen van de sectorale sportbeleidsplannen verhoogt de nieuwe
Beleids- en Beheerscyclus (BBC) het belang van de ontwikkeling van een
duidelijke visie. Het Sport Voor Allen (SVA) decreet wordt vanaf 2014

vervangen door een nieuw decreet voor sportparticipatie . Deze regelgeving
zal bepalend zijn voor de belangrijkste items binnen het beleidsveld sport
(infrastructuur, participatie, clubs, sport als middel) en als sportraad dienen we
hiermee rekening te houden.
Sportinfrastructuur


Blijvend investeren in hoogwaardige
en degelijke sportinfrastructuur die
voldoet aan de normen voor sportbeoefening is uiterst belangrijk. De
Sportraad blijft graag betrokken bij
de uitbouw en onderhoud van de
sportinfrastructuur: binnen de sportclubs zijn er heel wat deskundigen
en technici met kennis van zaken .



Naschools gebruik van schoolsportinfrastructuur stimuleren ; creëert meer
kansen voor iedereen die wil sporten.
Een ploeg zaalwachters voor De Valkaart
Een volwaardige atletiekpiste voor De Valkaart : hierdoor krijgen individuele
sporters gelegenheid om te lopen en creëert dit ook meer mogelijkheden voor
scholen.
Huisvesting voor
- de Koninklijke handbooggilde Sint Sebastian,
- amateurvoetbalploegen
- atletiekclub in de Valkaart
In dit geval kunnen de mogelijkheden voor de publieke én private
samenwerking besproken worden.





 Efficiënter en beter onderhoud en gebruik
van de voetbalvelden : kunstgrasvelden kunnen
intensiever gebruikt worden.
 De tennisvelden van De Valkaart
speelklaar maken en spelers aanmoedigen om die
te gebruiken
 Mogelijke aanpassing van de
zwembadaccommodatie


Uitbreiding voor een vaste mattenstructuur voor de judoclub en creatie van
grotere bergingsruimtes in Riderfort.Ter voorbereiding van de legislatuur
2019-2025 moet het bestuur in de komende zes jaren ideeën opdoen.

Efficiënt beheer


Investeren in energiebesparende maatregelen
De kosten voor uitbating van de gebouwen zo minimaal mogelijk houden :
doorstoomboilers en zonneboilers installeren in de kleedkamers van

Baliebrugge bieden een oplossing. Daar is momenteel soms niet voldoende
warm water.


Bestaande infrastructuur onderhouden en moderniseren



Een goede wisselwerking nastreven tussen clubs en scholen, bvb. om het
gebruik van schoolsportaccommodatie aan te moedigen

Aanbevelingen:




De algemene uitdaging is om iedereen met
plezier aan het sporten te krijgen en dit liefst
levenslang!
Een gedifferentieerd aanbod voor de grote
doelgroep senioren voorzien : de vergrijzing
neemt gestadig toe.
De uitdaging aangaan om de niet-sportende
bevolking over de meet te krijgen

Suggesties:
Daardoor dringen activiteiten en campagnes om mensen naar de lokale
sportactiviteiten te loodsen zich steeds meer op. De Sportraad wil hier zeker aan
meehelpen. Bijgevolg blijven Sportdienst en Sportraad de sportclubs stimuleren,
omdat het verenigingsleven een belangrijke pijler is in het levenslang sporten.
Alle erkende clubs - hoe klein ook - verdienen een basisondersteuning!
Ook seniorenverenigingen kunnen een ruggensteun gebruiken om hun werking op
sportief vlak te verbeteren.
Samenwerken met het seniorenverenigingsleven, rusthuizen of dienstencentra kan
ook een optie zijn om een groter beweegaanbod te bieden aan deze doelgroep.
Aanpak



Vormingsavonden voor bestuursleden en trainers organiseren in
samenwerking met de Sportraad.
Via een gericht subsidiebeleid (verdeling subsidies medebepaald door de
Sportraad) kan de gemeente er ook voor zorgen dat het sportaanbod van de
clubs niet alleen tof maar ook kwaliteitsvol blijft. Dit kan door een goede
jeugdwerking, gediplomeerde trainers en een degelijke organisatiestructuur.

De Sportraad is de volgende zes jaar samengesteld zoals dit nu reeds het geval is:
verschillende verantwoordelijkheden per sportsectie, aangevuld met de nodige
deskundigen.

De Sportraad Oostkamp

