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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 27-04-2021 (BSR04/21)
Aanwezig: Herwig Priëels, Patrick Debeyter, Wout Verschueren, Willy Elskens, Sonja De
Coster, Cobus Roose, Peter Debruyn, Agnes Vankrieken, en schepen Geert Laureys
Verontschuldigd: Rony Huyghebaert

1. Goedkeuring van het verslag

Goedgekeurd door alle leden.
2. Evaluatie activiteiten

Er zijn geen activiteiten geweest.
3. Activiteiten/programma 2021

Activiteiten die zouden kunnen doorgaan worden onder voorbehoud gepland.
4. Subsidiewijzigingen

In de aanloop naar de sportraad van 26 april, heeft Cobus Roose wijzigingen aangebracht.
Deze werden in samenspraak met Jasper Jaspers en Geert Laureys gemaakt. Vervolgens
werden deze wijzigingen op voorhand met de leden van de sportraad gedeeld.
Tijdens de sportraad is het volledige document doorlopen geweest. Merendeel van de
wijzigingen zijn goedgekeurd geweest. Wat nog aangepast moet worden, werd genoteerd.
Cobus Roose zal de laatste aanpassingen maken. Naast de aanpassingen zal de herwerkte
versie gebruikt worden om een herrekening te maken van het sportjaar ’18-’19. Zo kan
bekeken worden of het nog steeds in evenwicht is.
Daarna wordt dit ter controle doorgestuurd naar de leden van de sportraad. Er zal een datum
gecommuniceerd worden tot wanneer er feedback mag gegeven worden. Hierna zal het
nieuwe reglement besproken worden op de algemene vergadering. Bij goedkeuring wordt het
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Als het hier wordt goedgekeurd
zal het voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

-

Er werd voorgesteld om, eens het nieuwe regelement er is, deze om te zetten naar een
online invulformulier. Op deze manier zal er minder papier gebruikt worden om de
subsidies in orde te brengen. Cobus Roose zal dit bekijken wanneer het zover is.

5. Data en uren volgende vergaderingen

De volgende vergadering zal nog gepland worden. Er zal mogelijks opnieuw een vergadering
gepland worden via ‘Teams’, afhankelijk van de maatregelen. Verdere data zijn nog niet
besproken.
6. Rondvraag en varia

Er was geen varia.

