
SPORTRAADVERGADERING DD 26 OKTOBER 2020 
 
AANWEZIG: DEPREE GEERT - DEVISCH MARIE PAULE –VANPUYMBROECK JAN – 
MOERMAN GUY – DESCHUYTTER MARC –– DE BRABANDER RONALD – MOUTON DANNY 
–  CREYF JEAN MARIE - JONCKHEERE GINO 
 
VERONTSCHULDIGD: MOUTON MARNIX – DAVELOOSE AN–  NOE LUC - MUYLAERT 
PASCALE - VAN DAELE NOEL - LAMMENS EVY  
 

1. Het verslag van de vorige sportraadvergadering dd. 24/02/2020 werd goedgekeurd. 
 

2. De gewone sportsubsidies werden besproken en werden als volgt geadviseerd. Daar het een 
uitzonderlijk jaar is wegens de coronacrisis en de puntenverdeling een verkeerd beeld heeft 
van een normale werking van een club omdat ze geen activiteiten hebben kunnen organiseren, 
met ploegen niet hebben kunnen aantreden in competitie enz.. werd besloten om aan de clubs 
die een aanvraag ingediend hebben hetzelfde bedrag toe te kennen als vorig jaar. 
 
De bedragen en het advies zullen voorgelegd worden aan de gemeenteraadscommissie voor 
de subsidie op maandag 16 november 2020 om daarna in de gemeenteraad van december 
definitief te worden vastgelegd. De uitbetaling zal gebeuren eind december. Berekening zie 
bijlage. 
Aan De Bikers Varsenare, Vrij aktief Snellegem en De Zwanetrappers Stalhille die geen 
aanvraag hebben ingediend wordt geen subsidie toegekend. 

 
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 16 november 2020 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. Door de coronacrisis heeft de sportraad in het werkjaar 2020 maar 1 activiteit kunnen 

uitvoeren. Op 14 februari 2020 werd de viering sportlaureaten 2019 georganiseerd.  
 

6. Er zal in 2021 geen viering sportlaureaten gehouden worden. Het idee gaat om in 2022 een 
viering te houden voor de kampioenen van 2020 en 2021. Indien er door de crisis terug geen 
volledige competities kunnen verwezenlijk worden of er weinig kampioenschappen zouden 
georganiseerd worden in 2021 dan zouden we iedere kampioen uitnodigen op een avond 
maar geen specifieke sportman, vrouw enz. uitroepen. Iedereen is dan een Covidwinnaar. 
Wordt vervolgd. 
 

7. Voor de oprichting van een padelclub te Jabbeke blijft de sportraad bij hun advies die werd 
gegeven tijdens de vergadering dd. 19/02/2020. De schepen deelde mede dat de gemeente 
ervoor gaat dat er padelterreinen worden aangelegd bij het nieuwe tenniscomplex te 
Varsenare. 
 
 
 



8. De sportraad wil terug in 2021 de 10000 stappen natuurwandelingen organiseren. Dit is terug 
in samenwerking met Logo Brugge en Sport Vlaanderen. De wandelfederatie zou ook haar 
steentje willen bijdragen aan deze wandelingen om via deze weg aan nieuwe vrijwilligers te 
geraken die zich zouden willen engageren om in het bestuur van Wandelclub RBS Jabbeke te 
komen. 
De data die voorzien worden zijn: 21 + 28/04 + 5 + 12 + 19 + 26/05 + 2 + 9 + 16 + 23 + 
30/06/2020 (zie ook voorlopige folder als bijlage) 
 

9. Kasboek wordt voorgelegd door de penningmeester en goedgekeurd. Op de vraag van het 
bestuur om de jaarlijkse toegekende toelage voor de sportraad op een rekening van de 
gemeente te plaatsen en dit naar aanleiding van phishing van sommige rekeningen van 
adviesraden, zou de raad liever hebben dat de subsidie tijdens deze legislatuur verder wordt 
gestort op de huidige rekening van de sportraad zoals gedaan werd in de voorbije jaren. 
 
 

10. Varia:  
 

• Volgende activiteiten worden voorzien in 2021 voor zover deze kunnen gerealiseerd 
worden: 

 
Januari / februari 2021: 1ste vergadering 
Maandag 24 mei 2021: fietstocht sportraad Jabbeke   

 Juni 2021: teambuilding sportraad Jabbeke – hengelen / petanque 
 Donderdag 8 juli 2021: Sportkriebels te Brugge 
 Donderdag 23 september 2021: VCJ Jabbeke Oog voor Sport 
 Oktober 2021: sportraadvergadering subsidies 
 December 2020: teambuilding sportraad Jabbeke 

 
• Er wordt verder onderzocht of we met de sportraad in de toekomst online zouden 

kunnen vergaderen. 
 

 


