SPORTDIENST KORTEMARK
TORHOUTSTRAAT 9
8610 KORTEMARK

Kortemark, 25 augustus 2021

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR SPORTRAAD
WOENSDAG 25 AUGUSTUS 2021 OM 18.45uur - Vergadering
Aanwezig: Couvreur Martin, Devooght Mieke (voorzitter), Geleyn Franky, Hardy Gilbert, Lepoutre
Roger, Mergaert Koen, Theuninck Auke (secretaris), Vercooren Stefaan (Schepen van sport),
Pottelancie Flore (sportfunctionaris).
Verontschuldigd: Afwezig: -

AGENDA:
1. Goedkeuring verslag 9 juni 2021
Geen opmerkingen. Verslag werd goedgekeurd.
2. Activiteiten september:
a) Maand van de sportclub – september
Promotie actie – 5 deelnemende clubs:
• Z-Runners
• Judoclub Jokohazam
• Volleybal Sarrako
• De Koutershotters (G-sport)
• SVD Kortemark
Vanuit de sportdienst werd een flyer opgemaakt, promotie via Facebook en website.
b) Ochtendgym & badminton – opstart 3.09
Ochtendgym gaat door van 9u15-10u15, hiervoor is een lesgeefster van Sportwerk
Vlaanderen voorzien. Momenteel 8 deelnemers.
Badminton gaat door van 10u15-11u30, Jos Segaert neemt de leiding. Momenteel 3
deelnemers.
Flore gaat nog flyeren op de kermisfeesten (dinsdag 31 augustus en woensdag 1 september).
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c) Opleiding signaalgever – 16.09
Deze opleiding was gepland in 2020 maar door Covid is dit niet kunnen doorgaan.
Organisatie van provinciegouverneur en provincie West-Vlaanderen ism Wielerbond
Vlaanderen. Momenteel 8 deelnemers.
d) Dans – en smashvolley voor kinderen 2de leerjaar – 22.09
Woensdagnamiddag activiteit voor kinderen van het 2de leerjaar. Dans zal voorzien worden
door Together Fit en Smashvolley door Volleybal Sarrako.
Samenwerking met MOEV, moet nog verder afgesproken worden begin september.
e) Mivos Triatlon in Diksmuide– 26.09
Vanuit de sportdienst promoten we deze activiteit mee. Flore helpt de ganse dag mee.
f)

Breng je sportclub naar school – 29.09
Promoactie om de sportclubs in de kijker te zetten in de scholen, kinderen aansporen om in
de clubkledij naar school te gaan.

g) Scholenveldloop – 30.09
Gaat door zoals normaal. We voorzien een drankje voor de leerlingen aangeboden door de
sportraad.
Helpers (Flore stuurt een week vooraf een reminder):
• Hele dag: Mieke, Marc, Franky, Martin
• Namiddag: Gilbert
• Jos Segaert vragen
Opletten met timing van het busvervoer
h) Vrijetijdscafé – 7.10
Nog maar net mee begonnen vanuit de dienst Vrije Tijd. Communicatie volgt nog.
i)

Kijk ik Fiets! – 9.10 te Kortemark en 20.10 te Zarren
Zaterdag 9.10 van 9u-12u in Sporthal Kortemark.
Woensdag 20.10 van 14u-17u in Sportzaal Zarren.
Lesgever voorzien van Sportwerk Vlaanderen.
Ism Gezinsbond Kortemark en Zarren.

j)

Wandelnamiddag Mivos – 12.10
Gaat door in Ijzendijke, er zal vanuit Kortemark een bus voorzien worden.

k) Wandel Mee-dag – 11.11
De vraag kwam van Franky Beernaert of we hier opnieuw aan meewerken, dit zullen we
doen. Zou doorgaan in Judozaal. Koffie en druppel aangeboden door sportraad. Hulp vanuit
sportraad zal nodig zijn. Flore stuurt midden oktober een mail uit met wie wanneer kan
helpen op deze dag.
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3. Infrastructuur:
a) Mattenzaal
Bezoek gebracht aan de bouwwerf van de mattenzaal. Oplevering zal 30 dagen worden
opgeschoven, door meer werken (verrekening 1). Einde voorzien voor 23 december 2021.
b) Gebruik cafetaria Sporthal Kouter
Voor 3e keer staat de concessie open, tot op heden nog geen kandidaten.
4 clubs: Kbc- shotters, volleybal Sarrako, minivoetbalverbond en BT Kortemark zijn met de
vraag gekomen of zij zelf de cafetaria mogen openhouden. Op college besproken en
goedgekeurd, tot 31 december 2021. Indien er geen concessionaris is gevonden, zal het
college dan bekijken hoe ze dit verder aanpakken.
Ondertussen is 1 club afgehaakt nl. minivoetbalverbond. De rest werkt met beurtrol.
Gemeente ziet cafetaria zoals OC: 35€ per dag om te huren. Maar gezien de
gemeenteraadbeslissing moet niemand de zaal betalen tot 31 december
(coronamaatregelen). Het college heeft beslist nog volgende aankopen te doen voor de
aankleding van de cafetaria: koffiemachine, barstoelen, frigo, muziekboxen. Flore zorgt
hiervoor.
c) Uitbreidingsplannen sportcentrum Kouter
Er werd iemand aangesteld van de WVI die de onderhandelingen doet. Tot vorige week nog
niets van vernomen. Afwachten wanneer hier meer nieuws over is, hopelijk in de loop van de
maand september.
4. Voorstel sportlaureaten
Voorstel nacht van de vrijwilliger, gaat niet door. Jeugd en cultuur zullen samenwerking, sport
blijft apart. Gezien er geen kampioenen zijn in 2021 zal de huldiging ten vroegste doorgaan in
2023.
Flore neemt contract op met Karel Declercq, was voorzien als spreker in 2020 om dit te
verplaatsen naar 2023.
5. Erkenning Kortemarkse vereniging
a) Dans Saloon Old Kentucky
Positief advies vanuit de sportraad.
6. Varia
Uitnodiging Kortemark Koerse – donderdag 2 september
Vandaag was de laatste dag om in te schrijven.
Lakosta
Bezig met bespreking, maar tot op heden geen duidelijkheid.
AV sportraad
Moet die in 2021 nog doorgaan? Flore kijkt dit na.
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Volgende vergadering Raad van Bestuur 2021:
•
•

Woensdag 27 oktober om 18u45 – Foyer van De Beuk
Woensdag 8 december om 18u45 – Foyer van De Beuk

Opgemaakt door secretaris, Auke Theuninck.

De Secretaris
Theuninck Auke
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De Voorzitter
Devooght Mieke
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