SPORTDIENST KORTEMARK
TORHOUTSTRAAT 9
8610 KORTEMARK

Kortemark, 14 april 2021

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR SPORTRAAD
WOENSDAG 14 APRIL 2021 OM 18.45uur - DIGITAAL
Aanwezig: Couvreur Martin, Devooght Mieke (voorzitter), Geleyn Franky, Lepoutre Roger, Mergaert
Koen, Vanthournout Erica, Vercooren Stefaan (Schepen van sport), Pottelancie Flore
(sportfunctionaris).
Verontschuldigd: Hardy Gilbert, Theuninck Auke (secretaris).
Afwezig: -

AGENDA:
1. Financiële situatie
Er zijn 2 rekeningen enerzijds Lakosta (ING) en anderzijds van Sportraad (KBC). Bij de rekening
van Lakosta is Mieke volmacht houder. De stand van deze rekening is € 5.732,83. Er moet
hiervoor een en ander nagekeken worden met Eva.
De rekening van de sportraad moet herzien worden, daar zijn de volmacht houders nog steeds
Dieter, Paul en Johny. De vraag om Franky en Mieke volmacht houders te maken werd door
de bank nooit verwerkt. We hebben een afspraak bij de bank om alles nu op orde te zetten.
De stand van deze rekening was op dd. 13.11.2020: € 613,05.
2. Activiteiten:
a) LaKoSta
Langemark-Poelkapelle heeft dit jaar de organisatie in handen, door de huidige
maatregelen loopt dit over 2 weken, is van start gegaan op 2.04.2021. In de verschillende
gemeente zijn er parcours uitgestippeld voor verschillende activiteiten zoals wandelen,
fietsen, lopen. Bij ons zijn er 2 wandelingen uitgestippeld eentje van 4km en eentje van
7,3km. Dit loopt nog t.e.m. zondag 18.04.2021.
b) Geannuleerde schoolsportactiviteiten
Scholen werd eind maart op de hoogte gebracht dat zowel het minivoetbaltornooi alsook
de fietstocht niet doorgaat gezien de huidige maatregelen.

 sport@kortemark.be
 051 56 61 08

1

3. Infrastructuur:
a) Mattenzaal
De ruwbouw schiet goed op, we liggen zelfs iets voor op schema. Volgende week maandag
starten de vergaderingen rond techniek (werd een week opgeschoven). De datum van
oplevering is voorzien op 23.11.2021. De afronding van het subsidiedossier zal gebeuren
bij complete oplevering en de uitbetaling is dan een paar maanden later. We plannen een
bezoek met de sportraad voor de volgende vergadering.
b) Aanleg petanque terreinen
In overleg met de 2 petanque clubs is er een nieuwe plaats gezocht voor de terreinen, er
werd snel unaniem beslist om dit op de huidige parking achter OC De Kouter te doen. We
denken dat we 10 à 11 terreinen kunnen aanleggen. Er zal pas gestart worden met de
aanleg eens er geen zwaar vervoer meer bij de mattenzaal moet zijn. We bekijken of de
technische dienst of een firma deze terreinen zal aanleggen. De beide clubs zijn alvast
bereid om te helpen.
c) Sluiting zwembad
Zoals iedereen weet sluit het zwembad zijn deuren op 30 juni 2021. Er was het afgelopen
jaar weinig bezetting zowel van zwemclub De Korf als van het publiek. De leden van de
zwemclub ± 240 zijn reeds andere oorden aan het opzoeken. Vanuit de gemeente
voorzien we vanaf 1 juli tegemoetkomingen:
1. Schoolzwemmen
De gemeente voorziet een vergoeding.
2. Aanleren zwemmen
Per kind is er een tussenkomst voorzien voor één lessenreeks van € 30,00.
3. Zwemmen voor de inwoners
Er zijn gesprekken opgestart met Diksmuide om als inwoner een
voordeeltarief te krijgen, € 1,00 die door onze gemeente betaald wordt.
Diksmuide maakt hier een overeenkomst voor op.
Met Lichtervelde, Torhout en Roeselare moeten de gesprekken nog
opgestart worden.
d) Onderhoud voetbalterreinen
Jaarlijks wordt er 37.987,5 euro incl. BTW besteed aan het totaal onderhoud van de
voetbalvelden. Dit budget zou verschuiven naar toelagen. Deze maximale
onderhoudstoelage wordt na verantwoording aan de hand van de onderhoudsfactuur,
uitbetaald aan de voetbalclubs, waarbij ze zelf zullen instaan voor het onderhoud van de
voetbalvelden. Dit laat toe om vlotter afspraken te maken over het hoe en wanneer het
onderhoud kan uitgevoerd worden. De clubs kunnen zelf bespreken op welke pleinen welk
soort onderhoud ze willen.
De berekening van de maximale toelage per club werd berekend aan de hand van het
aantal voetbalterreinen en de oppervlakte die moet onderhouden worden, in overleg met
de 3 clubs:
• WS Zarren: 10.640,68 euro
• NSVD Handzame: 12.199,75 euro
• SVD Kortemark: 15.147,06 euro
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e) Waterput tennis Zarren
TC Zarrenhof had een waterput van ± 3.500 liter en kwam de voorbije jaren in de
problemen voor de bewatering van hun terreinen. Er werd een nieuwe waterput van
10.000 liter geïnstalleerd.
f)

Site De Kouter
Er zijn enkele vragen gekomen van jeugd- en sportverenigingen om nieuwe zaken te
realiseren op de site van De Kouter nl.:
• Sarroko Kortemark vraagt beachvolleyveld;
• Z-Runners vragen looppiste;
• Jeugddienst wil de speeltuinen uitbreiden en ruimte voor de speelpleinwerking;
• MTB-clubs willen een vast parcours;
• TC Kortemark wil extra padel terreinen aanleggen;
• Er is vraag naar een outdoor sportterrein.
Vrijdag 9.04.2021 werd in het cbs beslist om een totaalvisie te ontwikkelen voor de site.
Dit zal uitgewerkt worden door de jeugd- en sportdienst alsook met de dienst mobiliteit
aangezien we willen dat de site enkel toegankelijk is voor trage weggebruiker, wagens
zullen enkel toegelaten zijn voor laden & lossen. Stefaan vraagt aan de sportraad om hierin
te adviseren, ideeën te delen en mee visie te geven. Sommige vragen zijn op korte termijn
realiseerbaar anderen zijn dan eerder voor lange termijn. Franky oppert om een plan te
maken hoe we het zien binnen 10 jaar.

4. Concessie cafetaria
Wat we ergens verwacht hadden is uitgekomen, er hebben zich geen kandidaten aangediend
voor de concessie van de cafetaria van SH De Kouter. Dit zal opnieuw opengesteld worden
(cbs van 16.04.2021). Kandidaten kunnen zich aandienen t.e.m. 15.06.2021 om dan op
1.09.2021 te starten.
5. Vast MTB- parcours
Enkele jaren terug zijn er enkele vergaderingen geweest met o.a. Sport Vlaanderen, WTC
Zarrenhof, Kortemarkse MTB-club, Stefaan, Dieter. We willen deze besprekingen opnieuw
opstarten omdat er veel vraag is voor een vast MTB-parcours in groot Kortemark, ook
hebben de omliggende buurgemeenten reeds een MTB-parcours. Op het moment dat we
opnieuw fysiek mogen vergaderen zal dit opgestart worden.
Betrokken partijen: Sport Vlaanderen, Auke, WTC Zarrenhof, Birger Debacker, Kevin
Semerano, Diego Vandewalle, de dienst mobiliteit voor het in kaart brengen van de trage
wegen, Stefaan en Flore.
6. Varia
• Putten vol pit gaat dit jaar niet door in mei;
• We moeten afscheid nemen van Erika gezien zij raadslid is geworden van het
bijzonder comité. Volgens artikel 6 uit de statuten ‘Politieke mandatarissen kunnen
geen deel uitmaken van de sportraad.’ Mieke bedankt Erika uitvoering voor haar
medewerking en hoopt in de toekomst nog op Erika’s hulp te mogen rekenen.
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Volgende vergadering Raad van Bestuur 9 juni 2021, indien we fysiek mogen vergaderen:
•
•

18.15 uur bezoek Mattenzaal
18.45 uur vergadering (plaats nog te bepalen)

Opgemaakt door de sportfunctionaris in afwezigheid van de secretaris.

De Secretaris
Theuninck Auke
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De Voorzitter
Devooght Mieke
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