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KERNRAAD  

Verslag vergadering - 12 oktober 2021 

     

AANWEZIG:  

Mevr. G. Versavel, Dhr. P. Decoster, Mevr. A. De Forche, Dhr. R Segers, Dhr. N. 

Vandommele, Dhr. R. Mistiaen, Dhr. L. Feys, Mevr. Lynn Van de Berghe, Dhr. B. Supply, 

Mevr. J. Dierickx Visschers en Dhr. A. Vancoillie en Dhr. S. Werbrouck.  

VERONTSCHULDIGD: 

- 

 

 

1 Verslag vorige vergadering 

Geen opmerking. 

2 Financieel 

2.1 Besteden middelen van de sportraad 

Dhr. S. Werbrouck: 

Beschikbaar budget: 10.264,72 euro   

 

2.1.1 Campagne ter promotie van de drinkwaterpunten  

Toon met een origineel filmpje hoe je als vereniging/school het flessenwater vaarwel zegt.  

De winnende 3 verenigingen zou ik een bon sportmateriaal schenken.  

 

- Winnaar 350 euro (scholen/clubs) 

- Tweede 250 euro (scholen/clubs) 

- Derde 150 euro (scholen/clubs)  

 

Iedereen die charter ondertekent en post plaats op SM met #Izegeminbeweging en 

#drinkkraantjeswater, krijgt (op basis van ledenaantal) een aantal drinkbekers. 

 PRIJS: 1.500,00 euro + 500,00 euro campagnemateriaal 
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2.1.2 Uitbreiden van drinkwaterpunten  

Op volgende locaties staat een drinkwatertappunt (7). 

- Noord, spelersgang sporthal (1) 

- Zuid, spelersgang Stadion + inkomhal topturnhal + spelersgang sanitair blok T2 (3) 

- SOK, gang tegenover spelersgang (1) 

- Molenwiek, spelersgang (1) 

- Emelgem, inkomhal kleedkamers kant natuurgrasveld (1) 

 

KERNRAAD:  

Graag bekijken we waar er buiten nog extra punten kunnen komen. We denken in eerste 

instantie aan de atletiekpiste, Speelbos, Wallemote en Blauwhuis. Gelieve prijzen op te 

vragen voor buiten-drinkwaterpunten.  

 

Dhr. S. Werbrouck: 

We vragen prijzen op bij TMVW, Roeselare en De Watergroep. 

Voorbeeld van Roeselare:  
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2.1.3 Kledij 

Overzicht werd geacteerd tijdens de vergadering.  

 

KERNRAAD: 

Akkoord met voorstel maar graag blauw, reflecterend logo en 15 stuks. Gelieve pasmaten te 

voorzien.  

 

2.1.4 Opleidingen voor trainers dichter bij  

KERNRAAD: 

Niet weerhouden.  

Tijdens het AOP nemen we wel de tijd om de subsidiereglementen opnieuw te duiden. Veel 

bestuurders van verenigingen zijn namelijk niet meer op de hoogte.  

Daarenboven vragen we prijs op voor 100 USB-Sticks. Op die stick plaatsen we dan alle 

nodige documenten om de subsidies aan te vragen en in te dienen.  

 

2.1.5 Izegem loopt  

KERNRAAD: 

Niet weerhouden.  

 

3 Briefwisseling  

3.1 Izegems Volley Team 

Het vorige volleybalseizoen nam uw het Izegems Volley Team deel aan het Jeugdsportfonds 

2021. Aan de hand van het jeugdsportfondsdossier heeft de club het IMPACT-label behaald.  

KERNRAAD: 

Geacteerd.   
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3.2 Verwarming petanque in de Perelaar 

Dhr. S. Werbrouck: 

Het extra verwarmingstoestel zal worden weggenomen in De Perelaar en een ander zal 

worden geplaatst zodat het probleem opgelost is.  

KERNRAAD:  

Geacteerd. 

 

3.3 Trefdag zwembaden en Zwembaddagen  

Op 18 november komt het Netwerk Lokaal Sportbeleid (vroegere ISB) met de Trefdag 

zwembaden naar Izegem afgezakt. De Trefdag zal gevolgd worden door 35 collega’s actief 

in een zwembadwereld in West-Vlaanderen.  

 

Dit kadert in de week ‘Zwembaddagen’.  

- Dinsdag  16/11: Ontbijtzwemmen (7 tot 8 uur) 

- Woensdag 17/11: Splash Spel (13.30 tot 16 uur) 

Graag 4 medewerkers (Ann, Ronny, Rudy en Norbert)  

- Zaterdag 20/11: Ravot- en familiezwemmen (14 tot 17.30 uur) 

- Zondag 21/11: Schattenduik om 11 uur 

Alle info: https://www.izegem.be/zwembaddagen 

- Zondag 30/01/2022: Huldiging baantjeszwemmers.  

 

KERNRAAD:  

Geacteerd. 

https://www.izegem.be/zwembaddagen
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Werkgroepen  

3.4 SPORTEVENEMENTEN  en KANSENGROEPEN 

3.4.1 Scholencross 

Dhr. S. Werbrouck: 

Bart Deblauwe liet weten dat hij de scholencross niet meer zal organiseren en dat er binnen 

het onderwijs niemand is die de fakkel wil overnemen. De scholen willen zich blijven 

engageren om deel te nemen. Moev zal dit niet overpakken maar wil wel ondersteunen (lint, 

appels, … en inschrijvingen verwerken). 

 

De Urban Move past binnen dat verhaal maar is voor de scholenloop niet goed omdat deze 

in het weekend valt. Scholen kunnen deelnemen maar Moev kan dan niet ondersteunen. Let 

wel: Is zelfde periode van de Urban Move dus we mogen niet concurreren met onze eigen 

beleefloop. Idee kan zijn een Multimove loop van aan het Kasteel Blauw Huis? Willen we dit 

overnemen?  

 

KERNRAAD: 

We willen als Kernraad helpen maar niet organiseren. Op de sportdienst is het in september 

heel druk voor de Urban Move en de Sportmarkt.  We schuiven deze vraag door naar CBS.  

 

URBAN MOVE plannen we graag in tijdens autoloze zondag 18 of op 25 september. 

Gelet op: Autoloze Zondag is meer het centrum en wij gaan naar Emelgem.  

Gelet op: Autoloze Zondag zorgt voor concurrentie.  

 

3.4.2 Gala van de gouden Merletjes  

Alle info: https://www.izegem.be/galavandegoudenmerletjes  

Inschrijven kan nog tot 15 oktober. 

 

KERNRAAD: 

Aandachtspunt om mee te nemen voor een volgende editie: Wat is een vrijwilliger? Is dat 

dan kosteloze inzet?  

 

3.4.3 Jong sportgeweld aan het woord 

Nog even delen: donderdag 18/11  

 

https://www.izegem.be/galavandegoudenmerletjes
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3.5 SPORTBEHEER en GEBOUWEN 

3.5.1 Lift rolstoelpatiënten  

De nieuwe lift mindervaliden werd geleverd.  

 

3.6 SPORTBELEID en SPORTSUBSIDIES 

3.6.1 Corona-noodfonds  

Dhr. S. Werbrouck: 

Naast de promo-campagne ‘laat je verleiden’ volgt er een breed aanbod voor de 

verenigingen.  

 

Volgende zaken bij stad Izegem opnemen: 

• Inspiratiemoment dat 2 keer doorgaat. De medewerkers van de stad mobiliseren de 

verenigingen, VWW enthousiasmeert en geeft de verenigingen goesting om zich in te 

schrijven in het verder traject.  

• Trajectoptie 1: minitraject: themasessies rond vrijwilligheid. Gemengde groepen van 

max. 10 organisaties (2 afgevaardigden per organisatie) die 3 thematische, 

interactieve sessies bijwonen en huiswerk meekrijgen.  

• Trajectoptie 2: 2.0: In de vereniging zelf gaan we aan de slag met een probleem. We 

werken in de diepte en op maat. 

• Vormingstraject voor medewerkers van de stad: Een traject waarbij medewerkers 

de knepen van het vak van de 2.0-methodiek aangeleerd krijgen. 

 

Aankondiging: Meer vrijwilligers voor jouw vereniging! 

De perceptie leeft dat mensen steeds moeilijker te motiveren zijn tot vrijwilligerswerk, laat 

staan hen te motiveren tot een vast engagement. Vrijwilligers gaan permanent op zoek naar 

een plaats waar het leuk is én waar ze zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen om een 

bijdrage te leveren. Dit betekent dat verenigingen, die nieuwe vrijwilligers willen aantrekken 

én behouden, meer dan ooit moeten nadenken over de wijze waarop zij vrijwilligerswerk 

vorm willen geven. Daarbij willen we jullie helpen.  

 

We roepen hiervoor de deskundige ondersteuning in van vrijwilligerswerkwerkt.be. 

Vrijwilligerswerkwerkt verzorgt twee inspiratiemomenten waarin ze jouw vereniging 

meenemen in het idee hoe vrijwilligers zich anno 2021 engageren en hoe je dat engagement 

kan capteren binnen de eigen werking.  

 

Kortom, samen maken we werk van een vrijwilligersvriendelijke context waar vrijwilligers een 

https://vrijwilligerswerkwerkt.be/
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zinvolle bijdrage kunnen leveren en tegelijk kunnen genieten van de werking. Na afloop van 

dit inspiratiemoment kan je er als vereniging voor kiezen om aan te sluiten bij een 

vervolgtraject om je hierin te ondersteunen.  

 

Deze inspiratiemomenten vinden plaats in kasteel Wallemote op donderdag 28 oktober of 

vrijdag 26 november telkens om 19.00 uur. Deelnemen is volledig gratis en je kan met 

meerdere mensen uit jouw verenigingen aansluiten.  

 

KERNRAAD:  

Geacteerd.  

 

3.6.2 Denkdag  

KERNRAAD  

Nog even herhalen: We plannen onze denkdag op vrijdag 26 november in Vonk.  

Start 14u inclusief de Kernraad.   

 

4 Rondvraag    

Dhr. R. Segers:  

Ontvangt Boks Izegem een nominatieve subsidie voor het gala van 1 november en 25 

december? Kunnen andere boks organisaties in Izegem ook een subsidie aanvragen.  

Dhr. L. Feys: 

Klopt. Iedereen kan een nominatieve subsidie aanvragen via het CBS.  

 

Mevr. J. Dierickx Visschers:  

Wat is de stand van zaken van de startblokken?  

Dhr. L. Feys: 

De aangepaste offerte is binnen en staat op de budgetbespreking.    

 

Dhr. A. Vancoillie: 

Belang van de duiksport (diepte van min 3 meter) binnen het zwembaddossier.  

Er is een lid van Nautic Izegem die zijn 3 ster instructeur heeft gehaald. 

Op 20 november organiseren we opnieuw een audiovisuele avond in De Leest.  

 



 
 
KERNRAAD SPORT   8 

5 Data Kernraad 2022 

Donderdag 13 januari 

Dinsdag 15 februari   

Donderdag 10 maart  

Dinsdag 12 april  

Dinsdag 17 mei (19 mei West-Vl seniorensportdag) 

Dinsdag 7 juni 

Zaterdag 27 augustus is er de Algemene Vergadering (10u – 12u) en aansluitend Kernraad  

Donderdag 15 september (UM 18 september)  

Dinsdag 11 oktober  

Donderdag 10 november   

Donderdag 15 december 

 

6 Volgend overleg  

Vrijdag 26 november om 14u op de sportdienst. 

Alle vragen zijn altijd welkom op de sportdienst of bij de schepen van sport.  

 

  


