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-
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1. Sportbeleidsplan

Inleiding van de vergadering door Lieven Vandenneucker, schepen van sport.

Marc Vlogaert (coach) geeft een korte toelichting over het decreet en het tot stand
komen van het sportbeleidsplan van Herne.
•

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.
Het sportbeleidsplan dient op een participatieve manier tot stand te komen. Daarom
werd er een stuurgroep opgericht en worden verschillende doelgroepen bevraagd. De
meningen van ieder werd opgenomen en verwerkt in de doelstellingen per hoofdstuk.

Franciska Dekens (sportfunctionaris) overloopt de inhoud van het sportbeleidsplan.
Zie powerpoint-overzicht in bijlage.

De algemene vergadering van de sportraad geeft een positief advies op het
sportbeleidsplan Herne 2009-2013.

2. Subsidiereglement + reglement impulssubsidie

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.

Toelichting door Luc Somers:
Het subsidiereglement voor sportverenigingen werd aangepast om te voldoen aan de
voorwaarden zoals bepaald in het decreet 'sport voor allen'. De gewijzigde versie werd
reeds voorafgaand doorgestuurd naar de leden van de sportraad. Tevens werd een nieuw
reglement opgemaakt voor de toekenning van de impulssubsidie jeugdsportbegeleiders
sportverenigingen,
Ondertussen werden beide reglementen door Bloso nagekeken en werden een aantal
bemerkingen en verbeteringen voorgesteld,
De Algemene vergadering gaat er mee akkoord dat de volgende wijzigingen worden
opgenomen in de reglementen:

Subsidiereglement sportverenigingen Herne:
•

de titel van het reglement word subsidie en erkenningsreglement sportverenigingen

•

in de aanhef wordt eveneens verwezen naar het besluit i.v.m. het decreet

•

buitengewone subsidies worden geschrapt uit dit reglement

•

de leeftijdgrens voor jeugd wordt geformuleerd als “tot en met 18 jaar”

•

apart artikel voor begeleiding en opleiding bij werkingssubsidie kwaliteit

•

VTS-diploma 0-niveau wordt vervangen door “begeleider met VTS attest Aspirant
initiator of gelijkwaardig”

•

apart artikel voor scheidsrechters en juryleden en voor bijscholingen

•

punten voor bijscholingen worden uitgebreid met bijscholingen inzake ethisch of

medisch verantwoorde sportbeoefening, het aantal punten bedraagt 3 per lid die een
bijscholing volgt met een maximum van 12 punten per lid
•

sportpromotionele activiteiten krijgen enkel punten buiten de reguliere clubwerking

•

er worden geen punten meer toegekend voor het hebben van een verzekering

•

rubriek inzake klacht bij hogere overheid wordt geschrapt

•

de indien- en uitbetalingstermijn worden vastgelegd in het reglement

Impulssubsidies
•

0-niveau aanpassen in “niveau aspirant-initiator”

•

bijscholingen gelden ook voor ethisch of medisch verantwoorde sportbeoefening

•

punten voor bijscholingen worden afhankelijk van het aantal uren bijscholing met een
maximum per jaar

•

rubriek inzake klacht bij hogere overheid wordt geschrapt

•

de indien- en uitbetalingstermijn worden vastgelegd in het reglement

De vergadering aanvaardt unaniem deze aanpassingen en geeft een positief
advies.

3. Varia

•

Multiplay/omniplay: negatief advies van de brandweer. Verder overleg over dit
onderwerp is noodzakelijk. Op maandag 24 november is de brandweer komen
opmeten aan de sporthal en de veiligheid komen controleren  de brandwer geeft
een positief advies voor de aanleg van een Multiplay/omniplay mits enkele
aanpassingen voor de veieligheid.

•

Er blijken nog steeds wegwijzers van wandelingen te hangen. Luc Somers is bereid
deze op te halen.

•

De sportdienst heeft wegwijzers/pijlen aangekocht. Deze zullen in de uitleendienst
van de gemeente komen. Verenigingen kunnen deze dan uitlenen.

•

De kampioenenviering zal doorgaan in het begin van het jaar.

•

Luc Somers bedankt de stuurgroep voor de medewerking aan het SBP en doet een
oproep naar nieuwe leden voor het dagelijks bestuur van de sportraad (rekening
houdend met de genderregel).

