KERNRAAD
Verslag vergadering - 8 juni 2021

AANWEZIG:
Mevr. G. Versavel, Dhr. A. Vancoillie, Dhr. B. Supply, Mevr. Lynn Van de Berghe, Mevr. A.
De Forche, Dhr. R Segers, Dhr. N. Vandommele, Dhr. R. Mistiaen, Dhr. S. Werbrouck en
Dhr. L. Feys.

VERONTSCHULDIGD:
Mevr. J. Dierickx Visschers en Dhr. P. Decoster

1 Verslag vorige vergadering
Geen opmerking.

2 Financieel verslag
2.1 Corona-noodfonds
Dhr. S. Werbrouck:
Vanuit Vlaanderen werd een bedrag voorzien voor ondersteuning verenigingen. Het
zogenaamde corona-noodfonds. In Izegem werd vorig jaar beslist om direct een financiële
ondersteuning te voorzien. Daarnaast werd beslist om die middelen ook in te zetten op lange
termijn ondermeer door het aankopen van materialen.

Verenigingen hebben via de raden aankoopsuggesties voor materiaal kunnen doorgeven.
Voor een totaalbedrag van 150.000 euro wordt vanuit het college volgende zaken naar
voorgeschoven:
•

WC-wagen

•

Stoelen (240) voor ’t soK

•

Wifi op vrijetijdslocaties (enkel voor de vereniging – niet publiek – niet streamen)

•

Extra goede stoelen (120) voor in verhuur

•

Bierbanksets (voor 500 man)
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•

Herbruikbare bekers (voor evenementen)

•

Fietsenstallingen voor jeugdverenigingen

•

Mobiele fietsenrekken

•

Praktikabels (15) voor ’t soK

Daarnaast werd begin april opnieuw een enquête afgenomen bij de verenigingen.
Verenigingen geven daarin volgende zaken aan:
•

Grote angst voor een ledenverlies (studies geven aan dat dit tot 30% kan oplopen)

•

Vragen ondersteuning voor hun bestuur

•

Vragen financiële en materiële ondersteuning

Het stadsbestuur wenst hier graag te ondersteunen en stelt voor om dit te doen door een
communicatiecampagne in te richten in combinatie met een coaching traject en dit vanaf
eind augustus.

Met de communicatiecampagne wensen we onze verenigingen in de kijker te zetten: voor
elke Izegemnaar is er immers wel een vereniging waar hij/zij terecht kan. Izegem is een
verenigingsstad en we wensen dit ook te blijven. We willen onze verenigingen dan ook
ondersteunen in hun werking en dit door hen inhoudelijk/bestuurlijk te versterken. Immers,
als er zich nieuwe mensen door de communicatiecampagne aandienen, dan is het aan de
verenigingen om daar goed mee om te gaan, om die nieuwe mensen zoveel als mogelijk
‘aan hen te binden’. En, net dat laatste vereist een andere aanpak: de klassieke
verenigingsvormen kennen minder succes, het vrijwilligerswerk verschuift meer naar
‘bewegingen’ met (tijdelijke) taken. Het mag voor zich spreken dat dit een andere aanpak
vereist.

We zien het coaching traject als een lange termijn traject, dat zowel algemeen als
individueel is, dat zowel online als offline is én dat tegelijkertijd ook de expertise op onze
diensten versterkt (door ons zelf methodieken eigen te maken, train de trainer principe). Op
die manier zijn we er van overtuigd dat we onze verenigingen vertrouwen zullen geven bij de
start en kunnen we hen stapsgewijs meenemen om ook de omslag te maken naar
verenigingen 2.0 via de voorgestelde “vrijwilligersacademie”. Dit communicatie- en coaching
traject zou gerealiseerd worden voor een totaalbedrag van 50.000 euro.
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Daarnaast wenst het college ook de beslissingen die vorig jaar genomen werden te
verlengen.

Dit gaat dan specifiek over:
•

Gratis ter beschikking stellen van de stedelijke infrastructuur voor het volgende
werkjaar.

•

Uitbetaling subsidies op basis van referentiejaar 2019 (er hoeft dus opnieuw geen
dossier opgemaakt te worden)

Kan de sportraad met deze zaken akkoord gaan?

KERNRAAD:
Communicatie en coaching zal inderdaad belangrijk zijn.
•

Graag focus op bestuur en vrijwilligers.

•

Graag de clubs betrekken bij de aanpak eventueel via een participatietraject.

•

Dus aanbod op maat van de vraag.

Verder gaat de Kernraad akkoord met alle voorstellen.

2.2 Besteden van de middelen van de sportraad
Dhr. S. Werbrouck:
De ingekantelde middelen sport staan integraal ter beschikking van de KERNRAAD. Het
CBS vraagt om de middelen binnen het jaar op te souperen en dat ten voordele van de sport
in het algemeen. Het CBS vraagt voorafgaand aan die besteding, een voorstel ter
goedkeuring. De besteding kan over een aantal jaar lopen indien gewenst.

Onderstaande zaken werden aangehaald:
•

AED buitenkastjes ➔ reeds in orde

•

#respectreflex

•

URBAN MOVE wegwijzers ➔ moet binnen budget URBAN MOVE kunnen

•

Drinkbekers

•

Extra buitenruimte ➔ via buurtsport en speelpleinplan

•

Civiele bescherming afgebouwd ➔ vrijwilligers via Coronasteun en
communicatiecampagne
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KERNRAAD:
Veel van bovenstaande zaken werden reeds opgevangen. Hoe dan ook wil de Kernraad de
beslissing inzake besteding niet meer voor zich uit schuiven. Daarom beslist de Kernraad het
budget in te zetten voor drinkbekers en water-aftappunten.

Zo wil de Kernraad iets doen met de middelen wat ten goede komt aan alle verenigingen en
daarenboven rekening houdt met het milieu.

De Kernraad vraagt ruimte binnen het reguliere budget om jaarlijks één of twee bezoeken te
kunnen plannen bij verenigingen. Zo wil de Kernraad contact blijven houden met de basis.

Dhr. S. Werbrouck
Samen met Francis werk ik een voorstel uit. Waar waterpunten, bekers met logo van de club,
via Farys, …? Voorstel leg ik dan voor op een volgende Kernraad.

3 Briefwisseling
3.1 Aanvraag nieuw Lidmaatschap
Dhr. S. Werbrouck:
Er werd een nieuwe vereniging opgericht namelijk Wandelclub De kilometervreters.
•

Voorzitter: Verschoore Andy

•

Secretaris : Vantornout Sandy

•

Penningmeester : Muylle Jessy

Adres: Mentenhoekstraat 7 8870 Izegem
De vereniging is officieel aangesloten aan wandelsport Vlaanderen en voldoen aan alle eisen
om lid te worden van de sportraad.

KERNRAAD:
Akkoord.
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4 Werkgroepen
4.1 SPORTEVENEMENTEN en KANSENGROEPEN

4.1.1 Hulde
Dhr. S. Werbrouck:
Vanaf dit jaar zal de stad jaarlijks een hulde organiseren ter bevordering van sport, cultuur en
kunst in de meest brede zin van het woord. Een naam voor dit speciale moment is er op
vandaag nog niet maar wel al een datum. Op 11 december zullen we voor het eerste een
feestelijke blik werpen op de volgende categorieën: cultuurpersoonlijkheid, cultuurproduct,
cultuurbelofte, sportman, sportvrouw, sportbelofte, sportploeg, vrijwilliger, vereniging,
evenement, burgerinitiatief, architectuur / stadsvernieuwing en ondernemer/onderneming van
het jaar.

KERNRAAD:
Voor de sportraad zal ook Dhr. R. Mistiaen aansluiten bij de werkgroep.

4.1.2 Jong sportgeweld aan het woord
Dhr. S. Werbrouck:
Op donderdag 18/11 plannen we dit mooie initiatief graag terug in en dat ism de BIB.
Concept zouden we graag aanhouden. Jonge topsporter (turnen, basket, voetbal en dans)
voert een act op. De trainer/coach/ouder/ … komt aan het woord. Aansluitend komt de jonge
topsporter aan het woord en we gaan dieper in op de zwaardere thema’s als anorexia,
grensoverschrijdend gedrag, mentale en fysieke druk.
KERNRAAD:
Akkoord.

4.1.3 De Ronde van Midwest
Dhr. S. Werbrouck:
Jaarlijks organiseert Sport Midwest de West-Vlaamse seniorensportdag. Omwille van
COVID-19 kon deze activiteit twee jaar op rij niet plaatsvinden. Sport Midwest bleef niet bij
de pakken zitten en organiseert daarom deze zomer een leuk alternatief voor de senioren:
De Ronde van Midwest.
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Elke Midwestgemeente of -stad heeft een breed en gevarieerd activiteitenaanbod voor
senioren. Iedere senior kent het aanbod van zijn of haar gemeente maar kennen ze het
aanbod van de buurgemeenten?

Met de Ronde van Midwest willen we net dat mooie aanbod breed bekend maken. We laten
de senioren bewegen voorbij de grenzen van hun eigen gemeente. Ze kunnen dat doen met
wie ze willen en op het moment wat hen best uitkomt. De Ronde van Midwest voorziet per
gemeente of stad een leuke activiteit. Het gaat over fietstochtjes, boogschieten,
museumbezoek, fotozoektocht, geocache, street art wandeling, enzoverder.

Deze brochure brengt niet alleen activiteiten, de senioren krijgen meteen ook alle
contactgegevens voor seniorensport in de regio.

Het ultieme doel is om senioren (meer) te laten bewegen in de Midwestregio. Neem je als
senior deel aan acht van de zestien activiteiten, dan krijg je een leuke draagtas van Sport
Midwest. Een deelnamekaart kost vijf euro en kan aangekocht worden in de specifieke
verkooppunten vermeld in de brochure.

KERNRAAD:
Geacteerd. Mooi aanbod.
Datum volgend jaar 19 mei.

4.1.4 STRAVA runners Izegem
Dhr. S. Werbrouck:
Op het grondgebied van Izegem werden 4 vaste stads- en wijkomlopen uitgestippeld De
omlopen nemen je mee over bekende en onbekende wegen in Emelgem, Bosmolens,
Kachtem en Izegem. Iedere omloop kent zijn eigen kleur en start aan het startbord op de
verschillende marktplaatsen.

Leuk weetje: Alle omlopen zijn daarenboven verbonden met een uitgepijlde gele
verbindingslus. Loop of wandel je alles dan heb je een marathon afgelegd.

Strava wandelen of lopen
Tijdens de maanden juli en augustus willen we deze loopomlopen zoveel mogelijk promoten.
Hiervoor werd de club “Strava Runners Izegem” opgericht. Elke omloop werd als segment
geregistreerd op Strava.
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Loop of wandel tijdens de maanden juli en augustus in totaal 100km + loop of wandel iedere
omloop van Izegem minstens één keer = je ontvangt een unieke ‘Strava 100km Challenge’ tshirt.

EEN EXTRA UITDAGING Slaag jij erin om deze volledige route in één keer af te leggen?
Deel je activiteit naar sportdienst@izegem.be en wie weet ben jij wel één van de vijf
gelukkigen die een speciale attentie ontvangt.

KERNRAAD:
Mooi aanbod.

4.2 SPORTBEHEER en GEBOUWEN
4.2.1 Vrije speelruimte in Izegem
Dhr. S. Werbrouck:
De Izegemse voetbalvelden worden tijdens het seizoen (augustus – mei) intensief gebruikt
door de voetbalclubs. In het tussenseizoen (mei – juli) worden de terreinen bewerkt en
opnieuw ingezaaid. Voor een optimale groei mogen de velden dan niet betreden worden.
Om de voetbalclubs in goede omstandigheden te laten trainen en wedstrijden spelen, zijn de
voetbalvelden NIET toegankelijk voor andere gebruikers dan de Izegemse voetbalclubs.
Scholen en bepaalde sportactiviteiten kunnen toegelaten worden mits aanvraag bij de
stedelijke sportdienst (sportdienst@izegem.be of 051 30 33 22).

Waar kan je in Izegem terecht als individu of met enkele vriend(inn)en om een balletje te
trappen? Op een heel aantal plaatsen in Izegem liggen er veldjes, waar er doeltjes staan, die
door iedereen vrij gebruikt kunnen worden. Deze doeltjes zullen in de loop van de komende
weken in het geel worden geverfd.

Een overzicht van deze veldjes:
•

Trapveld Sportcentrum Noord - 2 middelgrote doelen

•

Speelplein De Krekel grasvolleybalveld

•

Trapveld Sportcentrum Zuid - 4 middelgrote doelen

•

Speelplein Jeugdcentrum - 2 basketkorven

•

Speelplein De Linde - 2 middelgrote doelen

•

Speelplein Rafaël - 2 minidoeltjes
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•

Speelplein Forum - 2 minidoeltjes

•

Speelplein Masteneik - 2 middelgrote doelen

•

Speelplein Klein Harelbeke - omnisportveld met 2 doelen en 2 basketkorven

•

Speelplein De Mol - 2 middelgrote doelen en 1 basketkorf

•

Trapveld Plataan - 2 minidoeltjes

•

Speelplein Molenwiek - 2 minidoeltjes

•

Speelplein Haverhof - 2 middelgrote doelen

•

Speelplein 1200 - 2 middelgrote doelen en 1 basketkorf

•

Speelplein De Merel - 2 grote doelen

•

Speelplein Tuinwijk - 2 grote doelen

In de kijker!
Kunstgrasveld 1 op Sportcentrum Zuid (ook aanduiden op kaart via speciale dot) wordt van
20 juli tot en met 17 augustus 2021 iedere dinsdag van 13u tot 15u gratis open gesteld voor
kinderen en jongeren. Voetbalclub KFC Mandel United stelt spelmateriaal ter beschikking en
zorgt voor begeleiding op deze momenten. Om alles vlot te laten verlopen is de maximale
capaciteit beperkt tot 40 personen.

KERNRAAD:
Geacteerd.

4.2.2 Stand van zaken
Dhr. L. Feys:
Het buitenbad is sinds 15 mei terug open voor het publiek. De bezetting zal afhankelijk zijn
van mogelijke versoepelingen in het kader van het coronavirus.
Gras volleybalveld – bestelling blijft op zich wachten.
Handbal kwam ook met een vragen om buiten te sporten. De handbal krijgt ruimte naast de
blauwe zaal.
Als er nog clubs zijn met zo’n vragen, dan zijn die altijd welkom.
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4.3 SPORTBELEID en SPORTSUBSIDIES
4.3.1 Klimaatsubsidie voor verenigingen
Dhr. S. Werbrouck:
Stad Izegem wil haar verenigingen stimuleren om maatregelen / acties te nemen en uit te
voeren die het Izegems klimaatbeleid (https://klimaatplan.izegem.be/) ondersteunen.
Energiebesparing en het nemen van adaptatiemaatregelen worden hierbij aangemoedigd.

Op het Schepencollege van maandag ll. (31 mei) werd het voorstel van de klimaatsubsidie
goedgekeurd. Het reglement moet nu naar de Gemeenteraad van juli en vraagt vooraf ook
een advies vanuit alle raden.

Het reglement werd vooraf bezorgd aan de KERNRAAD.

Concreet:
Stad Izegem wil verenigingen hulp bieden bij het bouwen of verbouwen van hun lokaal* en/of
terrein** met het oog op energiebesparing en adaptatie.
•

*Onder een lokaal wordt verstaan een gebouw, of een gedeelte ervan, met bijhorende
functies dat door een Izegemse vereniging in gebruik wordt genomen in functie van
de kernactiviteit van haar werking.

•

**Onder een terrein wordt verstaan een vlakte in openlucht, of een gedeelte ervan,
met bijhorende functies dat door een Izegemse vereniging in gebruik wordt genomen
in functie van de kernactiviteit van haar werking. Het terrein moet op Izegems
grondgebied gelegen zijn.

KERNRAAD:
Positief advies.
Vraag kan dit retroactief?
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5 Rondvraag
Mevr. A. De Forche:
Graag een oplossing voor de verwarming petanque.
Dhr. L. Feys:
De juridische dienst is dit aan het opvolgen. We vragen aan de juridische dienst om alle
betrokken verenigingen in te lichten over de stand van zaken.

Dhr. L. Feys:
Op 9 september is er Izegem Koers. Start Korenmarkt en aankomst Blauwhuis.

6 Volgend overleg
Indien mogelijk graag fysiek op 12 augustus.
We bekijken nog wat we doen met de Algemene Vergadering.

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