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AGENDAPUNTEN
-

Algemene punten sportraad

-

Sportbeleidsplan (SBP)

1. Algemene punten sportraad

•

Herne heeft sinds mei dit jaar een nieuwe halftijdse sportfunctionaris in dienst,
Franciska Dekens, zij werkt ook halftijds als sportfunctionaris in Pepingen.
Bij deze wil de sportraad ook Annelies bedanken voor het werk dat zij heeft geleverd
voor sport.

•

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
-

Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.

-

De verslagen van het dagelijks bestuur zullen mee verstuurd worden naar de
leden van de algemene vergadering.

•

De subsidiedossiers worden deze maand bekeken en berekend. De uitbetaling ervan
wordt voorzien tegen september.
Momenteel wordt het subsidiereglement geëvalueerd en aangepast aan de
voorwaarden die in het nieuwe Sport voor Allen-decreet worden beschreven.

•

Activiteiten van 8/10/2007 tot nu
-

Kampioenenviering en sportlaureaat in december. Dit jaar zal deze viering
voorzien worden in het begin van het jaar.

-

Er werd advies gegeven over de aanpassingen van de huurprijzen van de
sporthal

-

Advies over de aanschaf van 5 competitie tafeltennistafels en 3 recreatieve
tafels. Deze tafels zullen tegen eind juni geleverd worden. De tafels kunnen
door iedereen gebruikt worden en ook tijdens de verschillende sportstages in
de zomer. Er zal door Bloso een initiatieles gegeven worden en bij voldoende
interesse kan er een club opgericht worden.

-

Dorpsspiegel. Stand van de sportraad met brochures en mogelijkheid om
stappentellers uit te lenen.

-

Het dagelijks bestuur van de sportraad is reeds enkele weken bezig met de
opmaak van het sportbeleidsplan.

•

Activiteiten in de toekomst
-

donderdag 12/06: voetwegencommissie

-

Omnisportstages in de zomer door de sportdienst. De clubs die dit willen
kunnen op deze stages initiaties komen geven van hun sport en op die manier
hun sport promoten. Ook sporten voor mensen met een beperking kunnen in
deze stages betrokken worden.

-

7/09: dag van de jeugd. De clubs die dit willen kunnen op deze dag initiaties
komen geven van hun sport en op die manier hun sport promoten.

-

Volgende algemene vergadering op dinsdag 4/11 om 20u met als belangrijkste
agendapunt de goedkeuring van het sportbeleidsplan.

•

De sportregio Pajottenland heeft een jeugdsportgids uitgebracht. In deze gids werden
alle sportclubs met jeugdwerking opgenomen die werking hebben in het Pajottenland.
Clubs die bijkomende exemplaren van deze gids willen, kunnen deze aanvragen en
ophalen op de sportdienst.

2. Sportbeleidsplan

Voor het opmaken van het sportbeleidsplan kan de gemeente beroep doen op een coach
die hierbij ondersteuning biedt.
Marc Vlogaert is sportfunctionaris in Bornem en heeft reeds 4 gemeenten begeleidt in de
opmaak van het plan.
•

Toelichting van het Sport voor Allen-decreet

Om in aanmerking te komen voor de subsidies van Vlaanderen moet de gemeente aan 3
voorwaarden voldoen: een sportraad en een sportfunctionaris hebben (ok) en een
sportbeleidsplan opmaken.
Er zijn 2 soorten subsidies waar de gemeente beroep kan op doen:
-

Beleidssubsidie van 1.5 euro per inwoner door de overheid + een
cofinanciering van 50% door de gemeente (0.75 euro per inwoner)

-

Impulssubsidie van 0.80 euro per inwoner

De beleidssubsidie dient volgens volgende regel verdeeld te worden:
-

50% voor sportclubs volgens een subsidiereglement dat de nadruk legt op
kwaliteit

-

20% voor andersgeorganiseerde sport, dwz alle sport niet georganiseerd door
een sportclub. Vb: schoolsport, stages

-

10% voor diversiteit en toegankelijkheid. Sportaanbod voor de kansarmen in
de sport.

-

20% zelf te kiezen om te verdelen.

De gemeente dient zelf nog te zorgen voor een cofinanciering van 50% (0.75 euro per
inwoner) dit bedrag is vrij te besteden onder de hoofdstukken.

Het sportbeleidsplan moet van de minister op een participatieve manier tot stand komen.
Daarom werd er een stuurgroep opgericht en worden verschillende doelgroepen
bevraagd. De inbreng van de clubs en van de andere doelgroepen is van groot belang
aangezien zij mee het beleid zullen bepalen voor sport voor de komende 5 jaar.
De stuurgroep in Herne bestaat uit het dagelijks bestuur van de sportraad, de schepen
van sport, de burgemeester, een afgevaardigde van de jeugdraad en betrokken bij sport
(Annelies Desmet) en de sportfunctionaris.
De algemene vergadering van de sportraad zal fungeren als klankbordgroep. Deze
klankbordgroep zal een zijn mening en goedkeuring moeten geven over het plan.
•

Onderdelen van het plan

Het SBP dient verplicht een aantal onderdelen te bevatten zoals: inventaris van de
bestaande structuren rond sport, missie, doelstellingen,…

- De missie verwoordt de krijtlijnen van het sportbeleid. Het geeft aan waar men naartoe
wil met het beleid.
De stuurgroep heeft reeds een werkmissie opgemaakt. Deze missie zal dus nog
aangepast worden tijdens de opmaak van het plan.

De gemeente Herne wil een kader scheppen voor sport waar iedere inwoner de kans
krijgt om op een gezonde en kwaliteitsvolle manier te bewegen en te sporten zowel in
recreatief als competitief verband.

De gemeente tracht de vele sportverenigingen, de individuele sporters en hun initiatieven
hierin zo professioneel, dynamisch en klantvriendelijk mogelijk te ondersteunen, te
stimuleren en aan te vullen waar nodig.

De aanwezige troeven zoals de bestaande sportinfrastructuren, de open en groene
ruimten, het aanbod van bestaande verenigingen en de groeiende
recreatiemogelijkheden vormen een basis voor een open en drempelverlagend beleid. Ze

hecht speciaal belang aan de toegankelijkheid in al haar aspecten, een open
communicatie en het sociale belang van sport en beweging in dit groen kwadrant.

- SWOT
Een SWOT is een analyse van de sterkten (Strenghts), zwakten (Weaknesses), kansen
(Opportunities) en bedreigingen (Threats).
Sterkten en zwakten handelen over het interne, het verenigingsleven zelf (vb, sporthal,
afspraken met gemeente,…).
De kansen en bedreigingen zijn aspecten die komen van buitenaf (vb decreet, vergrijzing
van de bevolking,…).
Door de 4 aspecten met elkaar te confronteren in een confrontatiematrix kan men
uiteindelijk komen tot doelstellingen.
Franciska bundelt de antwoorden en zet ze in een confrontatiematrix. De verdere analyse
zal gemaakt worden met de stuurgroep.

3. Verder verloop

Op deze vergadering werd de mening van de verenigingen gevraagd. In een volgende
vergadering zullen de meningen ivm recreatiesport / andersgeorganiseerde sport worden
gevraagd. Bepaalde personen zullen persoonlijk worden uitgenodigd omdat dit hun
(terrein( blijkt te zijn, er zal ook een oproep verschijnen in ‘Herne in de kijker’
-

werkgroep diversiteit: OCMW, voorzitter OCMW, ziekenzorg (Germain
Derijcke), Lieven Snoeks, Marc Janquart

-

Recreatie: wielerclub Roossens (draisinneken), Marktrotters.

Volgende algemene vergadering op dinsdag 4 november 20u in het gemeentehuis.
Agenda:
-

Goedkeuring sportbeleidsplan

-

Wijziging subsidiereglement

Dagelijks bestuur 17 juni om 20u gemeentehuis Herne

Algemene vergadering 4 november om 20u gemeentehuis Herne

