
Verslag overleg voorzitters adviesraden

Aanwezig: Marijke Coussens (Ouderenraad) – Jacques Deruyter (Sportraad) – Pieter Defoor 
(Jeugdraad) en Bernard Noffels (Cultuurraad)
Afwezig: Noord-Zuidraad ( Johan Vandenberghe?)

Het was de bedoeling om een gedachtenwisseling te hebben omtrent de werkwijze en de
problemen die de adviesraden ondervinden in hun werking.

Algemene bezorgdheden:

 alle adviesraden hadden of hebben de uitdaging om hun effectieven te vernieuwen of 
te verjongen, het genderevenwicht te behalen en/of de niet georganiseerde inwoners 
te bereiken, alsook met de opvolging naar de toekomst toe

 de Jeugdraad kampt met de moeilijkheid om de niet georganiseerde jeugd te bereiken 
en ook de verjonging is niet evident

 de Jeugdraad heeft een tijd rond dit thema gewerkt en zal haar conclusies bundelen en
voorstellen in een boekje dat zowel aan de gemeente als aan de andere adviesraden 
zal overhandigd worden

 de Sportraad is er in geslaagd om zowel de verjonging als de genderevenwicht te 
realiseren

 de Ouderenraad is redelijk geslaagd wat vernieuwing betreft maar zoekt nog naar 2 
onafhankelijken

 soms zouden de verenigingen iets sneller iemand moeten durven vervangen die al te 
lang in een AR zetelt en te oud of niet meer gemotiveerd is

 een vraag die alle raden zorgen baart: wat brengt de toekomst? Zullen de adviesraden 
wel blijven bestaan en zo ja, in welke vorm en met welke doelstellingen?

 De ondersteuning, zowel logistiek als financieel, vanuit de gemeente aan de 
adviesraden daalt, terwijl voor de vrijwilligers het werk en soms ook de kosten stijgen. 
Dit maakt het niet makkelijker om mensen te vinden die zich willen engageren

Enkele belangrijke zaken zijn:

 een goede communicatie met de verenigingen hebben en de voeling met de basis 
onderhouden

 zelf naar de verenigingen toegaan, bijv. om hulp te bieden bij bepaalde activiteiten, 
zaken met hen te bespreken of voor een prijsuitreiking

 aan de verenigingen tijdig vragen om nieuwe mensen af te vaardigen voor het DB/AV
 interessante mensen met potentieel persoonlijk aanspreken
 mensen die zich inzetten en verdienstelijk werk leveren bedanken of een forum geven
 jaarlijks een (bescheiden) etentje met de mensen van het DB en hun partners als dank 

voor het gepresteerde werk (is ook een vorm van teambuilding)
 een aantal onafhankelijken/experten (niet georganiseerden) opnemen in het DB/AV
 de andere adviesraden uitnodigen voor de AV en hen telkens een verslag bezorgen



 in de AV thematische onderwerpen bespreken (evt. in groepjes) en de resultaten of 
daaruit voortvloeiende ideeën communiceren naar de verenigingen

 bijv. 1 x per jaar de voorzitters van alle de verenigingen samenbrengen rond een 
gezamenlijke ontspannende en/of vormende activiteit, een soort netwerkmoment 
waarop ook belangrijke zaken besproken kunnen worden (Ouderenraad)

Organisatie:

1/ de Sportraad telt 59 verenigingen verdeeld in verschillende groepen (volgens discipline)
     aantal vergaderingen op jaarbasis:  DB: 18 – RVB: 4 – AV: 1
     samenstelling: DB: 5 mensen – RVB: 24 mensen (M:16 – V: 8) – AV: 59 mensen = 1  
     vertegenwoordiger per vereniging (+ ook telkens de schepen en de sportpromotor)
     doen sporadisch beroep op experten/onafhankelijken
     
2/ Ouderenraad telt 16 verenigingen
     aantal vergaderingen op jaarbasis: DB: 11 – AV: 5
     samenstelling: DB:   mensen – AV: 32 mensen = 2 per vereniging 

3/ Noord-Zuidraad: geen info gekregen....!

4/ Cultuurraad telt  60 verenigingen
     aantal vergaderingen op jaarbasis: DB: 11 – AV: 2 
     samenstelling: DB: 11 mensen – AV: 2  mensen worden uitgenodigd per vereniging 
     3 werkgroepen: Cultuurprijs – Communicatie - Vernieuwing
     er is een lijst met experten: deze moet geüpdatet worden en ze wordt onvoldoende benut

Organiseren:

 Sportraad organiseert enkel “Trofee voor Sportverdienste”
 Ouderenraad en jeugdraad organiseren soms zelf of overkoepelen
 Ouderenraad huldigt jaarlijks de 80-jarigen en hebben 1 maal per jaar hun activiteit 

met de voorzitters van hun aangesloten verenigingen (een soort werkgroep)
 Cultuurraad organiseert enkel nog de “Cultuurprijs” en “Artykids” (Vlaanderen Feest en 

de Week van de Amateurkunsten voorlopig niet meer)
 geen concurrentie voeren met de verenigingen, maar eerder samenwerken of hulp 

bieden
 gemeentelijke programmatie is niet altijd een pluspunt voor de verenigingen
 vraag van Ouderenraad om samen met Cultuurraad te werken rond cultuur gerichte 

activiteiten
 op de vraag om samen iets te organiseren was het antwoord wat aarzelend misschien, 

als het rond een project kan draaien waar wederzijds interesse voor bestaat 
 een activiteit zoals een “Dag van de vrijwilliger” werd positief beoordeeld. Wel moet er 

een stevige werkgroep met vrijwilligers uit alle deelnemende adviesraden opgericht 
worden om deze activiteit vorm en inhoud te geven



Varia: 

 de Ouderenraad is niet betrokken bij het adviseren van subsidiedossiers. Dat roept 
vragen op....

 zowel de Sportraad als de Jeugdraad hebben vragen bij het huidige subsidiereglement:
het reglement is wat te ingewikkeld en/of onduidelijk, met criteria die elkaar soms 
overlappen of te veel ruimte voor interpretatie en discussie laten. Kleinere activiteiten 
zijn in de verdrukking. Ook de Cultuurraad heeft in grote lijnen dezelfde opmerkingen 
en in het najaar doen zij een grondige evaluatie over dit gegeven. Misschien kunnen de
opmerkingen uit de verschillende adviesraden gebundeld worden....

 het beoordelen van culturele activiteiten is, bijv. voor de Sportraad en soms ook voor 
de Jeugdraad, wat moeilijk: een gebrek aan voeling met die materie maakt een correcte
inschatting van een dossier niet gemakkelijk

 het ontbreken van het financieel plaatje wordt als een gemis ervaren in de uiteindelijke
beoordeling

Conclusie: 

 het was een boeiende en leerrijke gedachtenwisseling
 de voorzitters waren van mening dat we dit 2 tot 3 x per jaar zouden moeten kunnen 

doen
 het zou goed zijn als er tussen de verschillende adviesraden wat meer wisselwerking 

of samenwerking zou zijn

Verslag: Bernard Noffels.


