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•

31 maart 1983: oprichting Burensportdienst, de 1ste operationele
burensportdienst in Vlaanderen, andere regiowerkingen volgden in onze
voetsporen.

•

13 februari 2007: Burensportdienst werd juridisch omgevormd tot een
interlokale vereniging.

•

Het voorzitterschap van Burensportdienst wordt telkens voor 2 jaar door een
gemeente gedragen:
• 2007-2008: Avelgem
• 2009-2010: Harelbeke
• 2011-2012: Wielsbeke
• 2013-2014: Anzegem
• 2015-2016: Kuurne
• 2017-2018: Waregem
• Nu wordt het Zwevegem 2019-2020
Het penningmeesterschap wordt door de gemeente Deerlijk gedragen.
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Het beheerscomité kwam samen op 29 januari 2018 in Waregem.
Op de agenda stond:
•
•
•
•

Verwelkoming
Jaarverslag 2017
Vaststellen van de jaarrekening 2017
Vaststellen jaarprogramma 2018

Het jaarverslag 2017, de jaarrekening 2017 en het jaarprogramma 2018 werden
goedgekeurd door de gemeenteraden van de respectievelijke participerende
gemeenten.
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In 2018 kwam de adviesraad 6 keer samen:
01/03/2018: Anzegem

25/10/2018: Avelgem

24/04/2018: Avelgem

06/12/2018: Kuurne

21/06/2018 : Deerlijk
20/09/2018: Harelbeke

Bijlage:
• De verslagen van deze bijeenkomsten
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Het jaarprogramma werd opgebouwd rond 3 domeinen:

1.

Organiseren van activiteiten met BSD.

2.

Studie, onderzoek en vorming.

3.

Infoverstrekking en ondersteuning.
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1. Organiseren van activiteiten met BSD
1.1. Summerflix in Harelbeke
Datum: 20 juli 2018
Voor de tweede editie van Summerflix trokken we naar Harelbeke.
Daar werd een initiatie Paintball verzorgd door de plaatselijke club
en konden de kinderen deelnemen aan voetbaltornooitjes. In totaal
hebben 80 kinderen een zonnige en sportieve dag beleefd.

8

9

1.2. Sportflix in Waregem
Datum: 31/10/2018
Op 31 oktober ging op 4 verschillende locaties in Waregem Sporflix door. 374
kinderen van het lager onderwijs hadden een zeer leuke uitdagende sportieve
dag.
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1.3. Onbeperkt Wild in Harelbeke en Zwevegem
Twee sportdagen voor mensen met mentale en fysieke beperkingen
16/05/18

*
*

17/05/18

*
*
*

Sportcentrum De Mol en De Gavers Harelbeke
voor volwassenen uit instellingen
484 deelnemers
Transfo Zwevegem
voor jongeren uit Busoscholen
Sportcentrum De Mol en De Gavers Harelbeke
voor kinderen uit Bubao
616 deelnemers

Elke deelnemer of deelnemersgroep kon op voorhand de keuzeactiviteiten doorgeven.
Men kon kiezen uit zowel klassieke als avontuurlijke sporten en activiteiten. Na het
maken van de puzzel door de sportdienst werd aan iedere deelnemende groep een
dagindeling bezorgd.
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2. Studie, onderzoek en vorming
Doorheen het jaar werd over verschillende thema’s van gedachten gewisseld
en ervaringen werden gedeeld.
• Integriteit
• Conflicthantering: technieken
• Rad van K.Lorie (voedings- en beweegdriehoek)
• GDPR voor sportverenigingen
• Benchmarking : sociale media en facebookpagina’s van sportdiensten in de
regio.
• Benchmarking : tijdsregistratiesystemen
• Sportdiensten anno 2019-2024
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3. Infoverstrekking en ondersteuning
3.1. Jaarvergadering beheerscomité: 29 januari 2018
Waregem
Tijdens de jaarvergadering van het beheerscomité worden de
schepenen van sport op de hoogte gebracht van de werking van de
burensportdienst.
Op deze bijeenkomst werd naast de verslaggeving over het voorbije
werkjaar ook het voorstel van programma voor het
komende jaar besproken.

3.2. Samenkomst sportraden: 27 november 2018
Anzegem
Een infoavond voor de leden van de sportraad werd georganiseerd op
27 november 2018 in Anzegem
De avond was een uitwisselingsavond rond de sportraad o.a.
recruteren nieuwe leden, inhoud huishoudelijke reglement,
afsprakennota, hoe kan de sportraad maximale input geven aan het
gemeentebestuur. Er is duidelijk nood aan vernieuwing van de
sportraad.
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Evaluatie jaarrekening 2018
We zijn gestart met een saldo van € 6.494,23
Wij eindigen het werkjaar met een gecumuleerd saldo van € 5.785,92
Wij ontvingen in 2018 van Sport Vlaanderen een onkostentoelage van € 700 voor de
organisatie van Summerflix en € 5.000 voor de organisatie van Sportflix
Deze toelagen werden heel goed gebruikt, konden goed worden aangewend maar
er is voor 2018 toch een negatief verschil voor 2018 van € 708,31.
Naast de toelagen ondersteunde Sport Vlaanderen Burensportdienst met
lesgevershulp voor een bedrag van € 640,18 voor Summerflix en € 1.721, 9 voor
Sportflix.
Bestemming van het resultaat
Het eindsaldo van € 5,785,92 wordt in 2019 en de daaropvolgende jaren verder
gebruikt voor de werking van de Burensportdienst.
(Summerflix, Sportflix, opleidingen en vormingen, public relations, sportpromotie, studie en onderzoek,
andere werkingskosten).
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BURENSPORT REKENING 2018
6 494,23 €

startsaldo 2018
resultaat 2018

-708,31 €

eindsaldo 2018

5 785,92 €

hoofdrubriek

subrubriek

in

opleiding en vorming

catering

0,00 €

42,10 €

-42,10 €

opleiding en vorming

materieel

0,00 €

0,00 €

0,00 €

opleiding en vorming

sportradenvorming

0,00 €

0,00 €

0,00 €

public relations

divers

0,00 €

100,00 €

-100,00 €

public relations

traktaten

0,00 €

289,50 €

-289,50 €

sportpromotie

sportflix

5 610,00 €

10 843,55 €

-5 233,55 €

sportpromotie

summerflix

0,00 €

718,20 €

-718,20 €

studie en onderzoek

administratie

0,00 €

0,00 €

0,00 €

studie en onderzoek

materiaal

0,00 €

0,00 €

0,00 €

toelagen

werkingstoelage

5 700,00 €

0,00 €

5 700,00 €

toelagen

andere

0,00 €

0,00 €

0,00 €

werking

administratie

0,00 €

0,00 €

0,00 €

werking

bankkosten en intresten

0,00 €

24,96 €

-24,96 €

werking

divers

0,00 €

0,00 €

0,00 €

werking

catering

0,00 €

0,00 €

0,00 €

11 310,00 €

12 018,31 €

-708,31 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTALEN

transfer

kas-zichtrekening

hoofdrubriek

subrubriek

totalen rekening
totalen kassa
totalen

uit

in

saldo

uit

saldo

17 804,23 €

12 018,31 €

5 785,92 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

17 804,23 €

12 018,31 €

5 785,92 €

Extra lesgeversondersteuning van Sport.Vlaanderen
summerflix

€ 640,18 voor summerflix

sportflix

€ 1721,29 voor sportflix
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