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Verslag Participatiemoment
Open Bestuursvergadering Sportraad
Donderdag 21 november 2013 – gemeentehuis De Panne
Bestuursleden:
Aanwezig: Ronny Vandekerckhove, Monique Degimbe, Kathy Terriere, Julie Saubain (verontschuldigd),
Clark Aerbeydt, Ronny Dejonghe (verontschuldigd), Peter Broucke (verontschuldigd), Benny Dezeure,
Schepen A. Woestijn, Marleen Decordier (sportfunctionaris), Jean-Pierre Janssens, Ann Lambrecht, Ann Van
Acker, Philippe Bouveraux, Heidi Weise
Clubs:
Aanwezig:
De Schakel, De motoclub, Westhoek Badminton, Petanque Jeanne D’Arc, KBBC De Panne, FC Sportacus,
Pannebaaltje, TC L’Amorial, KWSA, Pannevissers, Zeestern Immaculata, Hanna Boys, Pannetrappers, Side
Shore Surfers, De Ware Vrienden, Royal Yacht Sand club, Morinnen, Scholen
Verontschuldigd: Voetbal-Fun
Gemeenteraadsleden: De heer Bossuyt, de heer Boudolf, de heer Rossey
Verloop vergadering:
 Briefwisseling: geen
 Participatiemoment: Bespreking meerjarenplan sport:
De schepen van sport overloopt het meerjarenplan sport. De aanwezigen krijgen de kans om hun
opmerkingen door te geven. De schepen laat weten dat het de bedoeling is dat dit plan 2x in de
sportraad besproken wordt, alvorens het naar de gemeenteraad gaat.
Volgende punten zijn voorlopig opgenomen in het meerjarenplan:
- Bouw nieuwe sporthal
- Sportaccommodatie verder uitbouwen: inrichten met sportmateriaal en bureaumateriaal
- Omgevingswerken sporthal
- Bouw van het nieuwe gebouw voor tennis l’Amorial
De aanwezigen hebben de kans om opmerkingen te geven:
- Er is vraag naar een Finse piste in De Panne of in de omgeving van de nieuwe sporthal
-

Wanneer kunnen er reservaties ingediend worden?: De sportfunctionaris laat weten dat er pas
vanaf september 2014 reservaties aanvaard zullen worden. De schepen meldt dat de werken
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goed vorderen maar dat er zich altijd onverwachte zaken kunnen voordoen (oa. is er een
temperatuur van 15°C nodig om de sportvloer te leggen).
Zal de cafetaria in concessie zijn?: De schepen laat weten dat dit nog niet beslist is.
Wordt het KTA behouden? De schepen laat weten dat dit misschien wel zal behouden blijven,
maar er is daar nog geen zekerheid over.
Komt er een indoor petanque? Dit zit er voorlopig niet in. We hebben al moeten snoeien in de
begroting, meldt de schepen.
Komt de mini-pitch terug? Er is nog een zoektocht naar nieuwe locatie.
De zeilwagenclub laat weten dat zij in 2015 kandidaat zijn voor het Europees kampioenschap
strandzeilen, die doorgaat in België. Ook Koksijde is kandidaat.
Panneboltje wenst de petanqueterreinen te gebruiken op de Oosthoek. Ze kunnen niet in contact
komen met Ivan Claerhout. De sportfunctionaris zal contact opnemen met Ivan.
Zal er in de nieuwe zaal betaald moeten worden (basketclub)?: Als er moet betaald worden, dan
zullen de subsidies naar boven gaan. Men zal misschien wel moeten betalen als men bepaalde
velden, die gereserveerd waren, afbelt.
De basketclub vraagt of het mogelijk is om 3 basketdoelen lichter te maken met aluminium
staven. Zij ondervinden problemen met de huidige zaalwachters, die niet bereid zijn om de zware
doelen op te hangen. De sportfunctionaris zal dit nogmaals bespreken met de ingenieur.
Pannebaaltje heeft groot nieuws voor in 2014 maar zal dit binnenkort uit de doeken doen.
L’Amorial: is er al een erkenning aangevraagd door deze club: De sportfunctionaris laat weten
dat ze nog geen aanvraag ontvangen heeft (cfr.: na de vergadering werd de aanvraag door de
club ingediend).
Pannevissers: vragen of zij de mast, waar de surfclub hun vlag aanbrengt, ook mogen gebruiken
op wedstrijddagen. De surfclub gaat hiermee akkoord.
De surfclub vindt dat er veel mensen aanspraak willen maken op hun club. Ze zoeken naar een
compromis en willen het vooral als een surfclub behouden, ze willen zeker geen concurrentie met
de horeca.
De vraag werd gesteld of een watersportvereniging een lidkaart moet hebben om bij hen binnen
te komen? Zij antwoorden als volgt: “Ja, als men wil drinken aan de ledenprijs. We kunnen dat
niet zwart-wit zien. Je bent lid als je ambitie hebt om te leren surfen.” De Pannevissers melden
dat ze buiten vliegen als ze binnen willen komen. De voorzitter van de surfclub zegt dat ze wel
welkom zijn, maar de Pannevissers melden dat ze vaak niet welkom zijn in de club terwijl ze ook
een watersportclub zijn. De club wil niet evolueren naar een ‘tea-room’ zoals veel andere
surfclubs. Willem zegt dat hij natuurlijk niet kan garanderen dat al zijn leden de Pannevissers
kennen en iedereen kunnen binnenlaten. Ze willen gewoon niet dat er alle dagen 200 man in hun
club zit.
De Pannevissers melden dat ze een kaart van de VVW hebben en toch geen toegang tot de
surfclub krijgen. Ze willen zeker niet drinken aan het ledentarief, ze willen gerust betalen, maar ze
willen gewoon eens binnen. Voor de Pannevissers zou dit maar tijdelijk zijn tot ze een nieuwe
club hebben, laten ze weten.
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De vraag wordt gesteld: “Stel dat een toerist wil komen surfen?”: de voorzitter van de surfclub laat
weten dat die persoon een daglidmaatschap moet betalen.
Er wordt door de andere clubs het volgende aangehaald: Soms is er jeugd van De Panne die niet
binnen mag in de surfclub en dus ontgoocheld naar een club in een andere gemeente gaat.
Willem meldt hierover het volgende: “veel nieuwe leden van andere surfclubs oa. Windekind
komen naar De Panne omdat de sfeer in De Panne veel beter is.” Willem zegt dat ze nochtans
veel nieuwe leden van De Panne over de vloer krijgen. Ze moeten wel een minimale intentie
hebben om te willen leren surfen. Willem meldt ook nog het volgende: “ We hebben jaren
niemand gezien, we hebben 15 jaar maar 1 douche gehad. Nu is alles mooi en plots wil iedereen
wel naar de club komen. Onze 40 vrijwilligers willen geen bar open houden voor mensen die
niets met watersport te maken hebben. Ze willen wel de bar openhouden voor mensen die de
intentie hebben om te surfen.”
Suggestie van Benny aan de surfclub: De surfclub zou er misschien beter voor zorgen dat ze hun
standpunt eens duidelijk communiceren aan de bevolking en laten weten hoe de vork precies in
de steel zit zodat het ook voor de burger duidelijk is. Willem meldt dat ze daar inderdaad werk
zullen van maken, maar dat het eerste jaar voor hen ook een proefjaar is.

Volgende vergadering sportraad:
12 december 2013 om 20u in de raadzaal + nieuwjaarsreceptie
Rondleiding nieuwe sportzaal voor de gemeenteraad en de sportraad:
Vrijdag 13 december 2013 om 14u

Dit verslag werd opgemaakt door
Marleen Decordier
Sportfunctionaris
in opdracht van Monique Degimbe
secretaris
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