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Het voeren van een beweeg‐ en
sportbeleid met aandacht voor
transversale samenwerking zodat
kansengroepen gelijke kansen krijgen
om actief te participeren in sport
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BELEIDSPRIORITEIT 1 . Doelstellingen
Strategische doelstelling:
De gemeente Lendelede zal de werking van de lendeleedse
sportverenigingen verder op een continue manier ondersteunen.

BP1.1 Operationele doelstelling 1
Gedurende deze legislatuur zal de financiële steun via directe subsidies
minimum bestendigd of opgevoerd worden.
Specifiek:
Meetbaar:

Gericht naar de sportverenigingen met een jaarwerking.
Gemeentelijk Subsidiereglement voor sportverenigingen.
.
Aanwijsbaar: Vastgestelde budgetten in de begroting goedgekeurd door de
gemeenteraad.
Realistisch:
Ja
Tijdgebonden: Legislatuur 2014-2019

3
Plan van aanpak:
Minimaal budget

€9.000

Timing

Actie

Elk jaar voor de
opmaak van de
begroting.

Gedurende de volledige
legislatuur zal telkenmale
bij de voorbereiding van de
begroting aan de gemeente
gevraagd worden om de
subsidiebedragen minimum te
behouden.

Wie

 Sportdienst
 Sportraad
 Schepen van sport

BP1.1 Operationele doelstelling 2
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Gedurende deze legislatuur zal het gemeentebestuur de reducties op
het inhuren van de gemeentelijke sportaccommodaties minimum
bestendigden of opvoeren.
Specifiek:
Gericht naar de sportverenigingen met een jaarwerking.
Meetbaar:
Reglement erkenning club met gestructureerde jeugdwerking.
Aanwijsbaar: Vastgestelde budgetten in de begroting goedgekeurd door de
gemeenteraad.
Realistisch:
Ja
Tijdgebonden: Legislatuur 2014-2019

Plan van aanpak:
Minimaal budget

€4.500

Timing

Actie

Elk jaar voor de
opmaak van de
begroting.

Gedurende de volledige
legislatuur zal telkenmale
bij de voorbereiding van de
begroting aan de gemeente
gevraagd worden om de
subsidiebedragen voor het
inhuren van gemeentelijke
sportaccommodaties minimum
te behouden.
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 Schepen van sport
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BP1. Operationele doelstelling 3.
Gedurende deze legislatuur zal verder ingespeeld worden op de
logistieke behoeften van de clubs om hun sport in optimale
omstandigheden te laten doorgaan.
Specifiek:
Gericht naar de logistieke behoeften van de sportverenigingen.
Meetbaar:
Begrotingsposten en cijfers.
Aanwijsbaar: Vastgelegde budgetten binnen gemeentelijke begroting.
Realistisch:
Ja
Tijdgebonden: Legislatuur 2014-2019
Plan van aanpak:
Minimaal budget

€5.000

Timing

Actie

Telkenjare vanaf
september.

Schrijven naar alle gebruikers
en clubs i.v.m. logistieke
behoeften.

 Sportdienst en
autonoom
gemeentebedrijf
Lendelede (
A.G.L.)

In kaart brengen van de
noden.

 Sportdienst

Uitsplitsen van de noden.
Vervangen materialen of
aankoop nieuw materiaal.

 Sportdienst –
A.G.L.

Raming en opmaak voorstel
aan de hand van het
reglement aankoop
sportmateriaal .

 Sportdienst

Voorleggen en goedkeuring
door de algemene vergadering
van de sportraad.

 Sportraad

November
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December

Goedkeuring van het
voorstel door de
beheerraad van het AGL

 A.G.L.

Aanvraag prijsoffertes.

 Sportdienst

Verwerking offertes en
opmaak voorstel tot aankoop.

 Sportdienst

Voorstelling aan
dagelijks bestuur sportraad.

 Sportdienst

Goedkeuring voorstel door het
A.G.L.

 A.G.L.

Aankoop materialen.

 A.G.L.
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BELEIDSPRIORITEIT 2 . Doelstellingen
Strategische doelstelling:
De gemeente Lendelede stimuleert de sportverenigingen tot
professionalisering met een bijzonder accent op de kwaliteitsvolle
jeugdsportbegeleiding.

BP2.1 Operationele doelstelling 1
Gedurende deze legislatuur zal de financiële steun via subsidies voor
sportverenigingen die werken aan de professionalisering van hun
jeugdsportbegeleiders en of coördinatoren opgevoerd worden.
Specifiek:
Meetbaar:

Gericht naar de sportverenigingen met een jaarwerking.
Subsidiereglement en reglement erkenning club met
gestructureerde jeugdwerking.
Aanwijsbaar: Vastgestelde budgetten in de begroting goedgekeurd door de
gemeenteraad.
Realistisch:
Ja
Tijdgebonden: Legislatuur 2014-2019

Plan van aanpak:
Minimaal budget

€5.000

Timing

Actie

Tweede helft 2013

Aanpassen en uitbreiden van
het bestaande
subsidiereglement

Maart 2014

Gemeente Lendelede

Wie

Goedkeuring aangepast
subsidiereglement door de
algemene vergadering van de
sportraad.
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Sportdienst
Sportraad
Schepen van sport
Sportdienst
Sportraad
Algemene
vergadering
sportraad

2014‐2019
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April 2014

Mei 2014
Juni 2014

Goedkeuring aangepaste
subsidiereglement door de
gemeenteraad
Aanpassen aanvraagdossiers
subsidiering sportverenigingen
Verwerken aangepaste
subsidieaanvragen
Algemene vergadering
sportraad met als agendapunt
voorstel verdeling subsidies
2014

 Gemeenteraad
 Sportdienst
 Sportdienst
 Sportraad
 Algemene
vergadering.
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Het voeren van een activeringsbeleid
met het oog op een levenslange
sportparticipatie via een anders
georganiseerd laagdrempelig beweeg
en sportaanbod.
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BELEIDSPRIORITEIT 3 . Doelstellingen
Strategische doelstelling:
De gemeente Lendelede voert een activeringsbeleid met het oog op een
levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd, laagdrempelig
beweeg‐ en sportaanbod.

BP3.1 Operationele doelstelling 1
Gedurende deze legislatuur zal het gemeentelijke sportaanbod voor
kleuters – lager onderwijs en 1° graad middelbaar minstens behouden
worden .
Specifiek:
Meetbaar:

Gericht naar kleuters- kinderen van lager en 1° graad secundair.
Aantal sportmomenten

Aanwijsbaar: Sportpromotieplan sportdienst
Realistisch:
Ja
Tijdgebonden: Legislatuur 2014-2019
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Plan van aanpak:
Minimaal budget

€15.000

Timing

Actie

September

November

Wie

Opmaak sportpromotieplan

 Sportdienst

Raming budgetten – overleg
met gemeentebestuur.

 Sportdienst

Voorstelling en goedkeuring
voorstel activiteiten door de
algemene vergadering van de
sportraad.

 Sportdienst
 Sportraad
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Voorzien
van de nodige Gemeentebestuur
kredieten in de begroting.
Vanaf
begroting
2014
bijkomend krediet voorzien
voor de uitbreiding van het
sportaanbod
Min. Budget € 15.000
Vanaf begin Uitbreiding van het aantal
2014
omni-sportkampen en
kleuterkampen. Deze
aanpassing wordt mogelijk
door de realisatie van de
nieuwe sporthal.

 Sportdienst

2014-2019

Bij het opstellen van de
kalenders voor de nieuwe
sporthal reserveert de
sportdienst de nodige uren en
weken nodig voor de diverse
organisaties.

 Sportdienst

Publicitaire campagne rond
alle activiteiten voor 2014
met speciale aandacht voor
de nieuwe acties

 Sportdienst

Voorbereiden en uitwerken
van de activiteiten cfr. De
bestaande draaiboeken.

 Sportdienst

2014-2019
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€14.500

2014‐2019

BP3.2 Operationele doelstelling 2
De gemeente zal op geregelde tijdstippen éénmalige, laagdrempelige
initiatieven blijven nemen.
Specifiek:
Gericht naar jeugd en volwassenen.
Meetbaar:
Aantal sportmomenten
Aanwijsbaar: Sportpromotieplan sportdienst.
Realistisch:
Ja
Tijdgebonden: Legislatuur 2014-2019 – vanaf 2014

Plan van aanpak:
budget

Minimaal budget € 3.500

Timing

Actie

Wie

Jaarlijks

De jaarlijkse instuiven kennen
een blijvend succes en zijn
in een minimum van tijd
volgeboekt.

€

13

 Sportdienst

Als er zich nieuwe trends
aanbieden dan zullen wij daar
op inspelen en als sporthapje of
instuif aanbieden.
November
2013

Opnemen van de activiteiten in
het sportpromotieplan.

 Sportdienst

Vanaf
januari
2014

Publicitaire campagne voor de
desbetreffende activiteiten.

 Sportdienst

Uitwerken van draaiboek en
samenstellen werkgroep.

 Sportdienst

Overleg en uitwerken activiteit
met medewerkers.

 Sportdienst

Gemeente Lendelede
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 €250

2014‐2019

Aanschrijven ingeschreven
deelnemers.

 Sportdienst

Organisatie van de activiteit.

 Sportdienst &
werkgroep.

Evaluatie activiteiten

 Sportdienst &
werkgroep
Rekendienst

Effectieve betalingen

€1250
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BELEIDSPRIORITEIT 4 . Doelstellingen
Strategische doelstelling:
De gemeente Lendelede voert een beweeg‐ en sportbeleid met aandacht
voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen
krijgen om actief te participeren in sport.

BP3.1 Operationele doelstelling 1

Samen met de intergemeentelijke vereniging G.S.W. wordt in deze
legislatuur jaarlijks minstens één activiteit voor anders validen –
mensen met een beperking - georganiseerd.
Specifiek:
Meetbaar:
Aanwijsbaar:
Realistisch:
Tijdgebonden:

Anders validen.
Activiteit voor anders validen
Folders
Ja
Jaarlijks

16

Deze doelgroep is in Lendelede te klein om hiervoor een afzonderlijke activiteit
op te zetten.
Samen met de intergemeentelijke vereniging G.S.W. wordt dit wel mogelijk en
kunnen we misschien enkele Lendeleedse anders validen een sportmoment
aanbieden.
Plan van aanpak:
Minimaal budget

€ 1500,00

Timing

Actie

September
2013

Overlegmomenten met
deskundigen op het vlak van de
mindervaliden sport

 GSW
Sportdiensten
 Deskundigen

Opstellen van een haalbaar
initiatief waarbij de vijf
deelgemeenten deelnemers
kunnen selecteren.

 GSW
Sportdiensten
 Deskundigen

Gemeente Lendelede

Wie
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€

2014‐2019

Mei 2014

Juni

Aanschrijven van de potentiële
deelnemers.

 Sportdienst
Lendelede

€200,00

Uitwerking en realisatie van de
activiteit.

 GSW
Sportdiensten
 Ice- mountain
 Instellingen

€1300,00
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Financieel overzicht in het kader van het decreet
Operationele
doelstelling

Startjaar

Jaarlijks/éénmalig

Beleidsprioriteit
1

Beleidsprioriteit
2

Beleidsprioriteit
3

O.D.1.1.1.

2014

Jaarlijks

€9.000

O.D.1.1.2.

2014

Jaarlijks

€4.500

O.D.1.1.3.

2014

Jaarlijks

€5.000

O.D.2.1.1

2014

Jaarlijks

O.D.3.1.1.

2014

Jaarlijks

€1.500

O.D.3.1.2.

2014

jaarlijks

€3.500

O.D.4.1.1.

2014

Jaarlijks

Beleidsprioriteit
4

€5.000

18
€1.500

€18.500
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