
SPORTRAADVERGADERING DD 24 OKTOBER 2022 
 
AANWEZIG: MOUTON MARNIX – DEPREE GEERT – VANPUYMBROECK JAN – DE 
BRABANDER RONALD – MOUTON DANNY –  CREYF JEAN MARIE - NOE LUC - LAMMENS 
EVY - JONCKHEERE GINO 
 
VERONTSCHULDIGD: DAVELOOSE AN –  DESCHUYTTER MARC - DEVISCH MARIE PAULE 
–  MOERMAN GUY - MUYLAERT PASCALE - VAN DAELE NOEL 
 

1. Het verslag van de vorige sportraadvergadering dd. 17/03/2022 werd goedgekeurd. 
 

2. De sportsubsidies werden gunstig geadviseerd en zullen voorgelegd worden aan de 
gemeenteraadscommissie voor de subsidie op maandag 14 november 2022 om daarna in de 
gemeenteraad van december definitief te worden vastgelegd. De uitbetaling zal gebeuren eind 
december. Berekening zie bijlage 

 
3. De impulssubsidies, enkel voor de sportverenigingen die aan jeugdwerking doen, werden 

gunstig geadviseerd en zullen voorgelegd worden aan de gemeenteraadscommissie voor de 
subsidie op maandag 14 november 2022 om daarna in de gemeenteraad van december 
definitief te worden vastgelegd. De uitbetaling zal gebeuren eind december. Berekening zie 
bijlage. 

 
4. De werkingssubsidie, waarvoor enkel TC Logan een dossier had ingediend werd gunstig 

geadviseerd. 
Alle informatie was aanwezig  
De vereniging heeft recht op € 4000 die voorzien is volgens het 
reglement. 

 
5. Op 22 april 2022 had de viering sportkampioenen 2020-2021 plaats in het VCJ Jabbeke. De 

formule was een succes. 
 

6. Voor de viering sportlaureaten 2022 die zou doorgaan op vrijdag 21 april 2023 in het VCJ 
Jabbeke zou dezelfde formule als voor de sportkampioenen 2020-2021 gehanteerd worden. Er 
zal niet meer gewerkt worden met sportman, vrouw, ploeg, jeugdtrofee enz… 
Iedere sporter die een nationale, Vlaamse, Provinciale of gewestelijke titel behaald heeft, zal 
als een kampioen bekroond worden. Zij worden in groepen naar voeren geroepen en de 
moderator zal sommige sporters vragen stellen. 
Voor de sportverdienstelijken wordt dezelfde methode gehanteerd. 
Voor de sporters die een internationale, wereld titel of internationale prestatie behaald 
hebben, worden ook als kampioenen bekroond maar aan deze personen besteden we meer 
aandacht door een extra filmpje en een uitgebreider interview af te nemen. 
 

7. De sportraad wil terug in 2023 de 10000 stappen natuurwandelingen organiseren. Dit is terug 
een samenwerking met Logo Brugge en Sport Vlaanderen.  
De data die voorzien worden: 19 + 26/04 + 3 + 10 + 17 + 24 + 31/05 + 7 + 14 + 21 + 
28/06/2023. 
Sommige startplaatsen zullen veranderen van plaats. Er wordt gekeken dat de deelnemers 
eventueel na de wandeling nog iets zouden kunnen gaan drinken. 
Voor de wandelingen van 2022 was er een gemiddelde opkomst van 50 deelnemers. 
 

8. Kasboek wordt voorgelegd door de penningmeester en goedgekeurd.  
 
 
 



9. Varia:  
 

• Volgende activiteiten worden voorzien in 2022-2023 voor zover deze kunnen 
gerealiseerd worden: 

 
Maandag 19 december 2022 – teambuilding bollen in het VCJ Jabbeke aanvang 19u 
Woensdag 18 januari 2023 – 1ste Nieuwjaars sportvergadering – aanvang 19u 
Maandag 13 februari 2023 – 2de vergadering – bespreking sportkampioenen 
Vrijdag 21 april 2023 – Viering sportkampioenen 2022 – VCJ Jabbeke  
Maandag 29 mei 2023 - fietstocht sportraad Jabbeke   
Juni 2023 - teambuilding sportraad Jabbeke – hengelen / petanque / fiets of 
wandeltocht met bezoek aan fietsenmuseum 

 Oktober 2023 - sportraadvergadering subsidies 
 December 2023 - teambuilding sportraad Jabbeke 
 

• De sportraad gaat akkoord met de uitbreiding van de mountainbikeroute De 
Bossenroute doorheen / langs de bossen die onlangs werden aangekocht in de 
Oudenburgweg te Varsenare. 

 
• De verbouwingswerken aan het SPC Varsenare zijn wegens een klacht uitgesteld tot 

onbepaalde duur. 
 

• De raad kan akkoord gaan om zoals in gang van de sporthal van de Koude Keuken en 
van Evergem foto’s te hangen van oude sportgloriën en sportpersoonlijkheden vb. 
Van Massenhove Marcel, Vanbossel Urbain enz.. en / of sporters van Jabbeke die 
internationale prestaties geleverd hebben vb. Steve Ramon, Mario Vanhoenacker, 
Tim Maeyens, Ruben Vanhollebeke, Hugo Broos enz.. en dit te hangen in de gang van 
het Vrijetijdscentrum Jabbeke en Varsenare. 
Dit zal nog door te sportraad verder uitgewerkt worden nadat het schepencollege 
hieraan toestemming gegeven heeft. 

 
 

 


