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VERSLAG RAAD VAN BEHEER SPORTRAAD  
  
Datum: woensdag 24 november 2021, vergaderzaal ‘t Rosco 

Aanwezig: Joris Vandenhoucke, Dirk Decuyper, Dieter Laemont, Kristof Haers, Jean-Yves 
Trauwaert, Eddy Vercruysse,  Veerle Laurier,  Beverly Adams 
 
Verontschuldigd: Jean-Pierre Haegeman, Christophe De Paepe   

 
1. Nazicht vorig verslag 
2. Sports On Stage 

- Stavaza sportgala: nog geen kandidaturen ontvangen en geen acts. Enkel Liesbet Minne heeft 

contact opgenomen omtrent openingsact als winnaar van vorige editie.  

Alternatief voorzien via livestream:  

 Promovideo per sportclub en dit integreren bij de bekendmaking van de 

sportlaureaten.  

 Niet langer dan 30 minuten (zodat er geen publiek wegvalt).  

 Gerichte oproep lanceren: Sports On Stage – filmpjes club aanvragen. 

Voorstellen via format. 4/5 beste clips in montage steken. (videocontest).  

Max duur/beeldkwaliteit/voorstelling van de club /teaser van de club.   

 Laureaten: via livestream bekendmaken. Laureaten voorstellen via interview  

Max 3 min  

 Bepaald format: doorsturen via wetransfer/binnenbrengen via usb-stick 

(bepaalde kwaliteit). Voorstelling van de club/event/teaser 

 Wedstrijdelement: mooiste filmpje/originaliteit  

 Kwaliteit/aantrekkelijkheid/originaliteit/duidelijk beeld van de volledige 

clubwerking/promotiefilmpje 

= Videowedstrijd: Leukste sportclub van Ronse: In mijn sportclub beleef je meer.  

 Herwerkte affiche via Grafoman -> aanpassing van het logo. Kaderen naar 

coronaproof alternatief.  

 Jury: sportraad  

 Laureaten: verdienste voor club in de toekomst eventueel weglaten (?). Zelf een 

club voordragen die het afgelopen jaar uitzonderlijk goede werking heeft gehad 

en deze in de bloemetjes zetten. Doorheen het jaar evalueren.  

 Interviews laten presenteren door Janne Michels (Red Reporter). Deze opnemen 

in CC deVerverij.  

 Video compleet laten samenstellen door externe firma? Of door student 

videodesign/grafische vormgeving  

 Clubs oproep zo snel mogelijk versturen.  

 Trofee: jeugd (geldprijs) – sportverdienste (kost van +/- €1.100) – club (trofee).  
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3. Algemene vergadering:  
uitstellen naar een latere datum (30/03/2022 – 19u. )? Polsen bij dr. Van Overmeeren voor 

uiteenzetting EHBO 

4. Projectsubsidies:  
 

- Aanvraag projectsubsidie : Ronse Atletiek Team: Rattencross – 30/01/2021 
Nationaal niveau + voldoet aan 4 van de 6  vooropgestelde categorieën : 

1. Uitstraling bezitten buiten de grenzen van Ronse. Ok  

2. De sportparticipatie bij specifieke doelgroepen bevorderen. Ok 

3. De uitstraling van de stedelijke sportaccommodaties bevorderen. Ok  

4. Op een bijzondere wijze bijdragen tot de realisatie van sportbeleidsplan van 

Ronse. Ok 
 Advies subsidie: € 1.000  

 
- Deelname clubs Ronse Run 2021:  

Voorstel om clubs die deelgenomen hebben aan Ronse Run een projectsubsidie van € 250 uit 
te betalen voor de ondersteuning via demonstraties/initiaties op de Grote Markt of 
medewerking aan het evenement.  
Overzicht deelnemende clubs:  

 Keep On Rolling Ronse 

 Ronse Atletiek Team 

 KSSMA 

 S-Sport 

 Yaware Ronse 

 Floorball club Ronse 

 Biking@Ronse 

 The Young Talents 

 

 Advies subsidie: € 250 per club uitbetalen voor deelname aan Ronse Run 
 

- Aanvraag projectsubsidie: petanquetornooi PC De Ronsische Senioren  
Regionaal niveau + voldoet aan 2 van de 6 vooropgestelde categorieën 

1. De sportparticipatie bij specifieke doelgroepen bevorderen. Ok 

2. De uitstraling van de stedelijke sportaccommodaties bevorderen. Ok  

 
 Advies subsidie: € 250 

  

 
 
 
 

Volgende vergadering: Samenkomen met de werkgroep rond het verfijnen van de 
subsidies na de uitbetaling van de vorige editie. Datum: 18/01/2022 - 19u 
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