SPORTDIENST KORTEMARK
TORHOUTSTRAAT 9
8610 KORTEMARK

Kortemark, 9 juni 2021

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR SPORTRAAD
WOENSDAG 9 JUNI 2021 OM 18.45uur - DIGITAAL
Aanwezig: Couvreur Martin, Devooght Mieke (voorzitter), Geleyn Franky, Lepoutre Roger, Mergaert
Koen, Vercooren Stefaan (Schepen van sport), Pottelancie Flore (sportfunctionaris).
Verontschuldigd: Hardy Gilbert.
Afwezig: -

AGENDA:
1. Goedkeuring verslag 14 april 2021
Verslag werd goedgekeurd.
2. Financiële situatie
Toegang rekening Franky, Flore en Mieke. Franky doet de financiën, Flore ondersteunt hem.
3. Sluiting zwembad: toelichting subsidiereglementen
30 juni sluiting zwembad.
3 Tegemoetkomingen:
1) Inwoners stimuleren verder zwemmen, iedere zwembeurt die inwoner doet bij Torhout,
Diksmuide, Lichtervelde en Roeselare, krijgen €1 tegemoetkoming van de gemeente. Max 52
beurten/jaar inbrengen. Ticket bijhouden of abonnement dat ze kopen. Twee momenten bij
dienst vrije tijd dat ze ticketjes of abonnement moeten binnenbrengen. Eerst via paspoort
(bij Diksmuide enkel bij abon, Roeselare ging dat wel, Lichtervelde en Rothout ging dat niet.)
Daarom 1 systeem (die 2 momenten)
2) Beginnende zwemmers stimuleren te leren zwemmen. Tegemoetkoming watergewenning
van maximum €30. Lessenreeks moet wel €30 kosten. Minimum 5 zwemlessen, private
lesgever en in één van de 4 gemeenten. Trainers moeten gediplomeerd zijn.
3) Tegemoetkoming busvervoer schoolzwemmen (Kortemark mmi en elle naar Lichtervelde),
Zarren, Edewalle en Handzame gaan naar Diksmuide.
4. Activiteiten:
• Alternatieve Roman Duo Race – Mivos
Verspreid over ganse periode, gratis deelname. Ook mogelijk €12 (gratis T-shirt, klassement +
€2 think pink). Van 19 juni tot 4 juli
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•

Stappenclash mei 2021
2e plaats, 196 iedere dag stappen registreerden. Prijzen volgen nog.

5. Infrastructuur:
• Mattenzaal
Tot 3 weken geleden goed, zaten 7-10dagen voor op schema. Alle ruwbouwwerken bijna
gedaan. Nu bezig met technieken. Maar door tekort en problemen bij leveranciers. Al 1 week
achter. Dakpanelen (kan tot maximum 6 weken duren), aannemer kan er niet aangeraken,
normaal voor eind juni. Het ligt nu volledig stil. Enige reden is niet binnenkomen van
bepaalde materialen bij de aannemers.
Geplande einddatum: eind november. Voorlopig nog nergens geen meerprijs qua
materialen.
•

Uitbreidingsplannen sportcentrum Kouter (aankoop gronden Decorte)
Graag bijkomende locaties op sportcentrum. Veel aanvragen op 1 keer. Volleybal, mtb,
tennis, loopclub en dienst jeugd (speelpleinwerking). Nu ondertussen ook al skatepark. Op
college geweest. Op GIS plan gekeken wat is er eventueel nog mogelijk.
Eventueel uitbreiding waar nu mtb parcours is. Gronden nu van Familie Decorte en familie
Vandewalle. Vorige week opnieuw besproken. Er zal contact opgenomen worden met WVI.
Zij doen onderhandelingen met privé personen om gronden te onteigenen of kopen. Christof
Denolf (wvi) moet nog antwoord geven of hij dit kan en wil doen. We hopen dat 1 van de 2
families bereid is om te verkopen.
Landbouwgrond moet dan nog omgezet worden. RUP duurt ongeveer 2 jaar.

•

Outdoor volleybalveld
Moeilijk, niet mogelijk om permanente locatie nu al aan te bieden. Wel voorlopige oplossing.
Achter voetbalterrein 2, trapveldje met houten doelen, draaien. Daar grasvolleybal terrein +
trapveldje. Beslist in college, dat dit mag en kan. Palen, lijnen, net en is klaar.

6. Voorstel sportlaureaten
Overkoepelend sport, cultuur en jeugd. Nacht van de vrijwilliger. Iedere dienst reikt apart zijn prijs
uit. Vrijwilliger staat centraal die dag. Meer beleving en communicatie tussen de verschillende
diensten. Prijzen sporters blijven. Ipv lange show, compacter maken.
Bedenkingen: was leuke avond, jammer dat het zou wegvallen, inderdaad misschien andere formule,
moeilijk om alles samen te doen, zal moeilijk worden, timing, zorgen dat niets voorgenomen worden
(sport meer dan cultuur bv). Schepen Vercooren vraagt draaiboek van dienst cultuur/vrije tijd om te
zien hoe de avond zal verlopen. Denkt dat het heel moeilijk zal worden om alles samen in 1 avond te
doen. Zijn sporters geïnteresseerd in cultuur en omgekeerd?! Dienst vrije tijd wil netwerkmoment.
Maar achteraf blijft iedereen toch bij zijn eigen tafeltje, gaat niet rond naar andere tafels. In maart
2022 nog geen viering.
7. Varia
• Toekomst Lakosta
21 juni overleg met de schepen van de 3 gemeenten + sportfunctionarissen.
Mening schepen Vercooren: geen meerwaarde voor de gemeente. 21km maximum 200-250
mensen. Naturaprijzen om meer recreanten aan te trekken. Is niet te taak van een gemeente
om dergelijke organisaties op poten te zetten. Is meer iets voor loopclubs met ervaring in
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plaats van 1 sportfunctionaris (nu zeker 1 maand tijd hiervoor). Voorstel Stefaan: Lakosta niet
meer laten doorgaan in de huidige context. Wel al ander voorstel.
Agendapunt volgende sportraad: toekomst lakosta
•

Toekomst gebouw Flipper:
Er wordt schattingsverslag opgemaakt en daarna te koop aangeboden.

•

Scholenveldloop september:
Zal normaal gezien doorgaan, donderdag 30 september. Stel niet doorgaan: parcours
uitgestippeld die kan gebruikt worden door de scholen tussen maandag en vrijdag. Gevraagd
aan preventieadviseur Yves: wat kan en mag er?

•

MTB parcours Zarren
Auke nagevraagd bij curator om eventueel MTB parcours Zarren langs Molenstraat en achter
Koordhoekstraat te onderhouden/aanleggen. Al telefonische goedkeuring gekregen.

Volgende vergadering Raad van Bestuur woensdag 25 augustus 2021, fysieke vergadering:
• 18.00 uur bezoek Mattenzaal
• 18.45 uur vergadering Foyer De Beuk

Opgemaakt door secretaris, Auke Theuninck.

DE SECRETARIS
THEUNINCK AUKE
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DE VOORZITTER
DEVOOGHT MIEKE
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