
SPORTRAADVERGADERING DD 26 OKTOBER 2021 
 
AANWEZIG: DEPREE GEERT - MOUTON MARNIX – DEVISCH MARIE PAULE – 
VANPUYMBROECK JAN – MOERMAN GUY – DE BRABANDER RONALD – MOUTON DANNY 
–  CREYF JEAN MARIE - NOE LUC - MUYLAERT PASCALE - VAN DAELE NOEL - LAMMENS EVY 
JONCKHEERE GINO 
 
VERONTSCHULDIGD: DAVELOOSE AN –  DESCHUYTTER MARC 
 

1. Het verslag van de vorige sportraadvergadering dd. 26/10/2020 werd goedgekeurd. 
 

1. De sportsubsidies werden gunstig geadviseerd en zullen voorgelegd worden aan de 
gemeenteraadscommissie voor de subsidie op maandag 15 november 2021 om daarna in de 
gemeenteraad van december definitief te worden vastgelegd. De uitbetaling zal gebeuren eind 
december.  

 
2. 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 15 november 2021 om daarna in de gemeenteraad van december 
definitief te worden vastgelegd. De uitbetaling zal gebeuren eind december.  

 
3. 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. 

 
4. Door de coronacrisis heeft de sportraad in het werkjaar 2021 geen activiteiten kunnen 

organiseren. Op vrijdag 22 april 2022 zal de sportraad een viering Sportkampioenen 
organiseren. Iedere vereniging of individu die een titel behaald heeft in 2020 en 2021 kunnen 
zich kandidaat stellen. Er zal geen sportman, vrouw enz.. gekozen worden. In 2023 zou er dan 
terug verkiezingen zijn voor de periode 2020 tot 2023. 
 

5. De sportraad wil terug in 2022 de 10000 stappen natuurwandelingen organiseren. Dit is terug 
in samenwerking met Logo Brugge en Sport Vlaanderen.  
De data die voorzien worden zijn: 20 + 27/04 + 4 + 11 + 18 + 25/05 + 1 + 8 + 15 + 22 + 
29/06/2022. 
 

6. Kasboek wordt voorgelegd door de penningmeester en goedgekeurd.  
 

7. Varia:  
 

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

 
Maandag 24 Januari 2022: 1ste vergadering 
Vrijdag 22 april 2022: Viering sportkampioenen 2020 - 2021 
Maandag 6 juni 2022: fietstocht sportraad Jabbeke 
April – juni 2022: 10000 stappen Natuurwandelingen   
Juni 2022: teambuilding sportraad Jabbeke – hengelen / petanque / bezoek 
wielermuseum 

 Oktober 2022: sportraadvergadering subsidies 
 December 2022: teambuilding sportraad Jabbeke 

 


