
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Brugse Sportraad 

advies- en overlegplatform sport 

van het Brugse Stadsbestuur 

 
 
 

jaarverslag 

werkjaar 2022 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  



  

 pagina 2 van 23 

 

jaarverslag 

Brugse Sportraad 
 
 
 

werkjaar 2022 

 

 

Algemene Vergadering 

 

2023.01.16 

 
  



  

 pagina 3 van 23 

inhoudstabel 

o oorsprong Brugse Sportraad 

o contactgegevens Brugse Sportraad 

o doel van de Brugse Sportraad 

o bestuursleden van de Brugse Sportraad 

o bijeenkomsten in het werkjaar 

o werkgroepen in het werkjaar 

o administratief verslag 

o financieel verslag 

o voorstelling en goedkeuring nieuwe reglementen 

o aandachtspunten voor iedere vereniging 

o voorstelling activiteiten nieuw werkjaar 

 

 

  



  

 pagina 4 van 23 

1. Oorsprong Brugse Sportraad 

Oprichtingsdatum Brugse Sportraad   1959 

 

Stichters (bron : 50 x sportverdienste, geschreven door dhr Boudewijn Van Vlaenderen) 

 

  Daniël Linskens (Het Laatste Nieuws), Julien Van 

Volcem en Lucien Vanhalme  

  (beiden schrijvende voor het Brugsch Handelsblad) 

 

Doel van de initiatiefnemers was  sport te propageren bij de jeugd 

 

Goedkeuring Sportraad door gemeenteraad vrijdag 17 juni 1960 

 

Persvoorstelling Sportraad aan het publiek dinsdag 9 mei 1961 

   Bron krant Burgerwelzijn dd. 12-05-1961 

   Beeldband erfgoed Brugge 

 

 

 

 

2. Contactgegevens Brugse Sportraad 

Huis van de Bruggeling M.  info@sportraadbrugge.be  

Frank Van Ackerpromenade 2  W.  www.sportraadbrugge.be 

8000 Brugge  F.  sportraad brugge 

 T. +32 (0)50 44 88 00  

  

 
 
Een warme oproep gaat uit naar alle aangesloten clubs en verenigingen: 
 
Controleer eens zelf jullie coördinaten op de site van de Brugse Sportraad en Brugse 
Sportdienst.  
 
Eventuele verkeerde of aanvullende gegevens dienen zo spoedig mogelijk bezorgd te 
worden aan de Brugse Sportdienst en de Brugse Sportraad. 
  

mailto:info@sportraadbrugge.be
http://www.sportraadbrugge.be/
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3. Doel van de  Brugse Sportraad 

De Sportraad is geen organiserend orgaan maar een adviesorgaan voor de sport in Brugge. 
 
De Sportraad komt op regelmatige tijdstippen samen en is bevoegd voor het formuleren van 
adviezen inzake sport, voor de organisatie van werkgroepen en voor het beheer van de 
financiële middelen en werkingsmiddelen die ze ontvangen voor hun adviesopdracht. 
 
De taken van de Brugse Sportraad omvatten in hoofdzaak: 

Advies verstrekken over: 

o reglementen van toelagen aan sport- en ontspanningsverenigingen; 
o erkenningen van deze verenigingen; 
o toekenning van bijzondere toelagen; 
o oprichting en/ of aanpassing van de sportinfrastructuur. 

Organisatie of medewerking aan: 

o Brugse kampioenschappen, bekers van Brugge voor alle disciplines; 
o Ronde van Brugge voor wielertoeristen; 
o Belevingsloop Koude Keuken; 
o Strandloop Zeebrugge. 

Huldigingen in opdracht van het stadsbestuur zoals: 

o jaarlijkse kampioenenhulde; 
o verkiezing en uitreiking van de jaarlijkse trofee van sportverdienste, jeugdtrofee en sportman, 

sportvrouw en sportploeg. 
o vrijwilligershulde: 

De vrijwilligers worden gehuldigd die 21 jaar of meer actief zijn geweest in een Brugse sport- 
of ontspanningsvereniging. De vrijwilliger moet niet woonachtig zijn op Brugs grondgebied, 
maar mag nooit eerder gehuldigd zijn als vrijwilliger door de Stad Brugge.  

Welke voordelen worden bekomen door erkend te worden door stad Brugge? 

o Het houdt in dat de stad Brugge je organisatie kent en waardeert voor je inzet voor de sport. 
De stad weet ook dat je organisatie actief is op het sport/ontspanningsgebied en kent de 
contactgegevens van voorzitter en secretaris. Het vormt dus mee een opstap voor vragen, 
kennisuitwisseling, ….; 

o Je organisatie wordt opgenomen in de lijst van erkende Brugse sport- en 
ontspanningsverenigingen en kan zo makkelijker teruggevonden worden door mensen die 
zoeken op het internet; 

o De stad nodigt je uit om deel te nemen aan promotie-initiatieven voor je werking (Dag Brugse 
Sportclubs, promotie-acties (via oa. facebook)); 

o Je krijgt de mogelijkheid om een jaarlijkse werkingssubsidie aan te vragen bij de stad; 
o Je krijgt de mogelijk tot het verwerven van een erkenning voor jeugd- en G-sportwerking, met 

bijkomende werkingssubsidies voor jeugdsportwerking; 
o Je krijgt korting op de tarieven van Sport Vlaanderen Brugge; 
o Je kan driemaal per jaar gratis materiaal ontlenen van de centrale stedelijke uitleendienst. 
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4. Bestuursleden van de Brugse Sportraad 

De 14 vertegenwoordigers uit de Raad van Bestuur Brugse Sportraad, zetten zich in om het sporten 
en bewegen in Brugge te stimuleren.  Hierbij wordt de focus gelegd op het algemeen sportbelang 
en niet op persoonlijk, politiek of individueel clubbelang.  
Het huidige team bestaat uit 4 dames en 10 heren. 
 
11 leden werden rechtstreeks verkozen op 11 december 2018. De lijst werd, door de verkozen 
leden van de Raad, aangevuld met gecoöpteerde personen. 
 
Leden waarbij (DB) vermeld wordt, maken deel uit van het dagelijks bestuur. 
Voor de Sportdienst is schepen van sport Dhr. Franky Demon waarnemer, 
Schepen.demon@brugge.be 
 
Leden die de Raad van Bestuur verlieten tijdens de lopende legislatuur : Johan Laleman 
 
Nieuwe leden die zich bij de Raad van Bestuur vervoegden tijdens de lopende legislatuur : niet van 
toepassing  
 
Uittredende leden die her-verkiesbaar zijn : niet van toepassing 
Uittredende leden die niet her-verkiesbaar zijn : niet van toepassing 
 
De Raad van Bestuur wordt telkens voor een periode van 6 jaar verkozen. 
De volgende verkiezing Raad van Bestuur wordt voorzien op 13 oktober 2024.  

voorzitter (DB) penningmeester (DB) secretaris (DB)

Moelaert Franky Verhaeghe Mario Vanhoutte Henk

commissaris (RvB) lid (RvB) lid (RvB) lid (RvB)

Van Hove Ingrid Ackx Francine Cokelaere Katleen Vermout Inge

webmaster / commissaris (RvB) lid (RvB) lid (RvB) lid (RvB)

Dierickx Glenn Van Quathem Nico Laleman Johan Somers Filip

themacommissie (RvB) lid (RvB) lid (RvB) lid (RvB)

Vande Zande Leo Geers Willy Bailleul Geert Dierick Jan

SPORTRAAD BRUGGE

mailto:Schepen.demon@brugge.be
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5. Bijeenkomsten werkjaar 2022 

Het dagelijks bestuur kwam 5 keer samen. 

Het volledige team Raad van Bestuur kwam 6 keer samen. 

 

LEGENDE 1 = aanwezig

0 = aangekondigd afwezig

A = onwettig afwezig

aantal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DB DB DB DB DB DB DB DB DB

RvB RvB RvB RvB RvB RvB RvB

datum 24/jan 28/mrt 25/apr 20/jun 6/sep 21/nov 21/nov 28/nov

1 Moelaert Franky 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Verhaeghe Mario 1 0 A 1 1 1 1 A

3 Vanhoutte Henk 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Dierickx Glenn 1 1 1 1 0 1

5 Vande Zande Leo 1 1 1 1 1 1

6 Van Hove Ingrid 1 1 1 1 1 0

7 Ackx Francine 1 1 1 0 1 1

8 Cokelaere Katleen 0 1 1 1 1 A

9 Vermout Inge 1 1 1 1 1 1

10 Van Quathem Nico 0 1 1 1 0 0

11 Somers Filip 1 1 0 1 1 A

12 Bailleul Geert 0 0 1 1 0 1

13 Dierick Jan 0 1 1 1 1 0

14 Geers Willy 0 1 1 1 0 1

15 Laleman Johan 1 1 1 1 1 0

aantal 10 13 13 14 11 3 9 2 0 0
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6. Werkgroepen werkjaar 2022 

Diverse werkgroepen  

Diverse werkgroepen werden samengesteld uit leden van de raad van Bestuur om zich toe te 
lichten op onderwerpen die speciale aandacht vergen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aantal leden in de werkgroep 2 4 2 7 3 1 1 0 0 0
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1 Moelaert Franky X X X X

2 Verhaeghe Mario X

3 Vanhoutte Henk X X X X X X

4 Dierickx Glenn

5 Vande Zande Leo X

6 Van Hove Ingrid X X

7 Ackx Francine

8 Cokelaere Katleen X

9 Vermout Inge X X

10 Van Quathem Nico

11 Somers Filip X

12 Bailleul Geert

13 Dierick Jan X X

14 Geers Willy

15 Laleman Johan
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7. Administratief jaarverslag 2022 

Ledenbestand 

aangesloten verenigingen aan de Brugse Sportraad 

De Brugse Sportraad telt op 31 december van het afgelopen werkjaar 310 verenigingen (325), 
onderverdeeld als volgt: 
 
o 265 sportverenigingen (260) 
o 45 ontspanningsverenigingen (65) 
 
Ter info: de getallen tussen ( ) zijn de hoeveelheden van vorig werkjaar 

clubs die ontbonden werden 

Jammer genoeg stopte 1 club te bestaan: 
 
o FC Ajax Daverlo 

Oprichting 1 april 1971, stopzetting activiteiten op 1 april 2021. 
( We nemen dit mee in het jaarverslag van 2022 wegens uitgestelde kennisgeving ) 
 

sportverenigingen die zich aansloten bij de Brugse Sportraad  

Tijdens het werkjaar werden 5 sportverenigingen erkend : 
 
o De Paardentrappers  oprichting 2010-01-01  wielsporten erkenning 2022-03-21 
o Aqua Sport Brugge oprichting 2021-05-20 waterpolo erkenning 2022-07-24 
o Volleybal BZN oprichting 1996-09-01 balsport erkenning 2022-07-24 
o Royal Belgian Sailing oprichting 1953-01-01 watersport erkenning 2022-11-21 
o Brugsche Beiren oprichting 2019-02-23 ijshockey erkenning 2022-12-23 

ontspanningsverenigingen die zich aansloten bij de Brugse Sportraad  

Tijdens het werkjaar werden 2 ontspanningsverenigingen erkend : 
 
o Vespa Club Brugge  oprichting 2014-12-21  rally/zoek erkenning 2022-03-21 
o Omnisport Brugge oprichting 2021-09-29  balsporten erkenning 2022-12-23 

aanbieders van lessen inzake sport die zich aansloten bij de Brugse Sportraad 

Tijdens het werkjaar werden 2 sportverenigingen erkend die lessenreeksen aanbieden aan hun 
leden : 
 
o Dansclub Male  oprichting 2010-05-25 dans erkenning 2022-03-21 
o Dancelot oprichting 2007-04-11 dans erkenning 2022-03-21 

aanbieders van lessen inzake ontspanning die zich aansloten bij de Brugse Sportraad 

Tijdens het werkjaar werden 0 ontspanningsverenigingen erkend die lessenreeksen aanbieden 
aan hun leden. 
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Sportprijzen 2021 

De uitreiking van de sportprijzen vond plaats op 1 februari 2022.  

Kampioenenhulde ( nationaal ) 

Op bovengenoemde datum werd er hulde gebracht aan de Brugse sportbeoefenaars die in het 
voorbije werkjaar een Belgische, Europese , Olympische of wereldtitel behaalden. 
 
10 individuele Belgische kampioenen werden gehuldigd. 

survivalrun Van Tieghem Stien 
roeien / indoor Vyvey Tibo 
badminton jongens dubbel -11 Van Belle Lars 
badminton meisjes dubbel -15  Van Parys Lieke 
motor trail Mattheeuws Emile 
strandrace mountainbike Florizoone Veronique 
artistiek zwemmen Cathenis Marie 
trampoline dubbele mini Deklerck Brent 
atletiek 800 m sprint Vergison Arne 
100 km ultralopen  Decock Wouter 

 
4 ploegen werden gehuldigd voor hun Belgische kampioenstitel. 

roeien  8 met stuurman junioren A 
roeien  dubbeltwee heren lichtgewicht -23 (BLM2X) 
roeien  dubbeltwee heren open categorie 
voetbal Club Brugge 

 
Jammer genoeg hadden we geen Europees, wereldkampioenen en / of  Olympiërs in onze regio 
Brugge 

Jeugdtrofee meisjes 

Verkozen door de Raad van Bestuur Brugse Sportraad : 
Elle De Vries, dans 

Jeugdtrofee jongens 

Verkozen door de Raad van Bestuur Brugse Sportraad : 
Jerome Vandekerckhove, zwemmen 

Sportverdienste 

Verkozen door de Raad van Bestuur Brugse Sportraad : 
De 59e trofee van sportverdienste werd uitgereikt aan Aurore Costenble. 

Sportvrouw 

Verkozen door het verbond van Brugse Sportjournalisten : 
Veronique Florizoone strandrace mountainbike 

Sportman 

Verkozen door het verbond van Brugse Sportjournalisten : 
Charles De Ketelaere, voetballer bij Club Brugge 

Sportploeg 

Verkozen door het verbond van Brugse Sportjournalisten : 
Voetbalclub Club Brugge 
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Brugse Kampioenschappen en / of Beker van Brugge 2022 

Onderstaande verenigingen organiseerden in het verlopen werkjaar een Beker van Brugge (BvB) 
of een Brugs Kampioenschap (BK). Wij bedanken al deze verenigingen. 

 
 

 

 

nr sporttak  &  

datum

organisator BK 

of 

BvB

plaats evenement

1 2022-04-23 Bedrijfsvoetbal Gewest Brugge / Kust Koude Keuken

balsport BvB Zandstraat 284

voetbal 8200 Sint Andries

uur 16.00 u

2 2022-06-06 de Clubzangers Sint-Andries kantine VV Eendracht

dieren Open Brugs Kampioenschap BK K. Leopoldlaan III-laan 117

vinken Vinken 8200 Sint Andries

FV uur 9.00 u

3 2022-06-18 Derbyschutters Brugge Gentpoortvest

schieten Open Brugs Kampioenschap BK onder de watertoren

pistool & karabijn Luchtpistool en luchtkarabijn op kaart

op lucht VZW uur 20.30 u

4 2022-06-24 K. Brugse Schaakkring Impactschool

denksport Open Brugs Kampioenschap Schaken & Blitz BK Daverlostraat 132

schaken Schaken 8310 Brugge

VZW omstreeks 20.00u

5 17/07/2022 KGSS Dudzele, Eendracht Maakt Macht Zaal De Polder

schieten boogschieten BK Stokerij 10

boogschieten staande wip Dudzele

VZW omstreeks 17.30u

6 2022-08-27 Café Vlissinghe Krulbolcup Cafe Vlissinghe

balsport Brugs Kampioenschap 6 editie BK Blekerstraat 2

Brugge centrum

uur nog niet gekend

7 2022-09-03 K. Zwemclub De Brugse Ijsberenkring Carmersbrug

zwemmen 23ste Brugse zwemdoortocht BK Brugge centrum

open water Brugs Kampioenschap Open Water

VZW

8 2022-09-24 Sint Baafsschutters sociaal centrum Valkenburg

schieten Open Brugs Kampioenschap BK Legeweg 83

luchtkarabijn Luchtpistool en luchtkarabijn op pluimen 8200 Sint Andries

liggende wip FV van 13.30 tot 18.00

9 2022-10-29 Archery Team "De Hert" Zaal De Polder

schieten liggende wip BK Stokerij 10

boogschieten open BK Dudzele

FV van 13.00 tot 19.00

BEKENDMAKING EVENEMENT
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Bedrijfsvoetbal Gewest Brugge / Kust 

De finale van het bedrijfsvoetbal editie 2022, werd afgewerkt op 23 april 2022. 
Er waren in het totaal 40 deelnemers aanwezig waaronder 16 Brugse deelnemers. 
 
Eindwinnaar van de Beker van Brugge was voor Witte Beer Junior. 
 
Voor de Sportraad waren Franky Moelaert en Henk Vanhoutte aanwezig. 
 

Vinkenzetten 

Het Open Brugs Kampioenschap vinken was een organisatie van de Clubzangers Sint Andries  en 
werd afgewerkt op 6 juni 2022. 
Er waren in het totaal 32 deelnemers aanwezig waaronder 10 Brugse deelnemers. 
 
Brugs Kampioen werd Hubert Bouche  
 
Voor de Sportraad was Willy Geers aanwezig. 
 

Luchtpistool en luchtkarabijn op kaart 

Het Open Brugs Kampioenschap was een organisatie van de vzw Derbyschutters Brugge en werd 
afgewerkt op 18 juni 2022. 
Er waren in het totaal 34 deelnemers aanwezig waaronder 12 Brugse deelnemers. 
 
De Brugse Kampioenen zijn : 
Heren Senior 1 LK Pim Smets 
Heren Senior 2+3 LP Rik Van Belle 
LK-OPG +50 gemengd Martine Vandamme & Danny Verdickt 
LK-OPG -50 gemengd Terierre Sjouke 
LP-OPG +50 gemengd Marina Vincke & Dirk Degraeve 
 

Voor de Sportraad was Franky Moelaert aanwezig. 

Schaken 

Het individueel Brugs Kampioenschap schaken 2022 was een organisatie van de Koninklijke 
Brugse Schaakkring en werd afgewerkt op meerdere data.  
De prijsuitreiking gebeurde op 24 juni 2022. 
Er waren 46 inschrijvingen waaronder 24 Brugse deelnemers. 
 
De Brugse Kampioenen zijn : 
Eindwinnaar van het individueel schaakkampioenschap werd Thibaut Maenhout 
Eindwinnaar van het Brugs schaakkampioenschap Snelschaken werd Nils Vantorre 
 
Voor de Sportraad was Geert Bailleul aanwezig. 
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Boogschieten, staande wip 

Het Brugs Kampioenschap was een organisatie van K.G.S.S. Dudzele Eendracht Maakt Macht 
vzw en werd afgewerkt op 17 juli 2022. 
Er waren in het totaal 56 deelnemers aanwezig waaronder 38 Brugse deelnemers. 
 
De Brugse Kampioenen zijn : 
Heren katrolboog Schouteere Eddy 
Heren gewone boog Tanghe Guy 
Dames katrolboog Danneels Marleen 
Dames gewone boog Bruynooghe Natalie 
Jeugd jongens Masyn Miro 
jeugd meisjes Savels Cailin 
 
Kampioenenploeg staande wip Heerlijkheid van Tillegem 
 

Voor de Sportraad was Franky Moelaert aanwezig. 
 

Krulbol 

De finale van 8ste Krulbollentornooi editie 2022, werd afgewerkt op 27 augustus 2022. 
Er waren in het totaal 32 deelnemers (16 ploegen) aanwezig waaronder 16 Brugse deelnemers. 
 
De Brugse Kampioenen zijn : 
Eindwinnaar werd Sojoun Compernolle & Jacques Westyn onder de noemer “Ter Leyen  
 
Voor de Sportraad was Henk Vanhoutte aanwezig. 

Zwemmen in open water  

De 23° editie van het Brugs Kampioenschap was een organisatie van de Brugse Ijsberenkring en 
werd afgewerkt op 3 september 2022. 
Er waren in het totaal 131 deelnemers aanwezig waaronder 44 Brugse deelnemers. 
 
De Brugse Kampioenen zijn : 
Winnaar vrije slag dames   Karlien De Waele 
Winnaar vrije slag heren   Jasper Masyn (zwemclub Interbad) 
Winnaar schoolslag dames   Stephanie Roose 
Winnaar schoolslag heren   Bruno Chinitor (Lange Rei zwemmers) 
 
Voor de Sportraad was Franky Moelaert aanwezig. 

Luchtpistool en luchtkarabijnschieten op pluimen 

De 12° editie van het Brugs Kampioenschap was een organisatie van de Koninklijke vereniging 
Sint Baafsschutters en werd afgewerkt op 24 september 2022. 
Er waren in het totaal 34 deelnemers aanwezig waaronder 21 Brugse deelnemers. 
 
De Brugse Kampioenen zijn : 
Winnaar vrijstaand heren   Gert De Craemere (KV Sint Baafsschutters)  
Winnaar vrijstaand dames   Ine Van Belle (KV Sint Baafsschutters) 
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Winnaar vrijstaand beste ploeg   KV Sint Baafsschutters (Gert De Craemere, Ine Van Belle, Rik 
Van Belle en Michael Van Ryckeghem) 

 
Winnaar opgelegd heren   Mathijs Christiaens (KSPR) 
Winnaar opgelegd dames Nathalie De Beir (KSPR) 
Winnaar opgelegd ploeg KSPR (Mathijs Christiaens, Jonas Deprez, Sabine Dendooven 

en Nathalie De Beir) 
 
Voor de Sportraad was Henk Vanhoutte aanwezig. 

Boogschieten liggende wip 

Het Brugs Kampioenschap was een organisatie van Archery Team “De Hert” en werd afgewerkt 
op 29 oktober 2022. 
Er waren 62 deelnemers inschrijvingen waaronder 61 Brugse deelnemers. 
 
De Brugse Kampioenen zijn : 
Winnaar jeugd met vizier  Fiebe Busschaert 
Winnaar jeugd zonder vizier  Hayden Verduyn 
Winnaar dames met vizier  Marleen De Groote 
Winnaar dames zonder vizier  Auke De Deckere 
Winnaar heren met vizier  Busschaert Bart 
Winnaar heren zonder vizier  Stefaan Verduyn 
Winnaar 65+ zonder vizier Monique Noteboom 
Winnaar 65+ met vizier Freddy Puype 
 
Winnaar club  Archery Team De Hert 
 
Voor de Sportraad was Geert Bailleul en de meter van Archery Team “De Hert” Francine Ackx 
aanwezig. 
 
 

Activiteiten  

Belevingsloop 2022.09.21 

Een organisatie van de Brugse Sportdienst met medewerking van de Brugse Sportraad. 
 
Een eenvoudig loopwedstrijd die voor iedereen toegankelijk is, was het uitgangspunt voor alle 
kinderen van het 3de leerjaar tot het 2de middelbaar.  De leeftijden vertrokken in verschillende 
waves en liepen het parcours af op hun eigen tempo.   
 
Er was geen tijdregistratie, maar actief bezig zijn stond voorop.  
De 50 editie van de belevingsloop maakt nog altijd deel uit van het loopcriterium van Brugge.   
 
Voor de Sportraad was Geert Bailleul en Henk Vanhoutte aanwezig. 
 
  



  

 pagina 15 van 23 

Huldigingen vrijwilligers  

Volgende vrijwilligers werden op 2 maart 2022 gehuldigd voor hun méér dan 21 jaar inzet in een 
Brugse sportclub, werkjaar 2021. 
 

Ondervermelde vrijwilliger(s) mochten een oorkonde en een stadsmedaille ontvangen uit handen 

van schepen van Sport Schepen Franky Demon en voorzitter Franky Moelaert. 

 

Vrijwilligers die werden gehuldigd : 

Mevrouw Aurore Costenble 
 

Opleidingen / bijscholingen 

VZW voor verenigingen 

Deze opleiding / bijscholing vond plaats op 12 december 2022 met 21 deelnemers waarvan 7 
personen die deel uitmaken van de Brugse Sportraad. 
 

 

Bedankt Filip Somers voor de foto’s  
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Overzicht aanwezigheden leden Sportraad op evenementen 

Op elke ontvangen uitnodiging probeert er een lid van de RvB aanwezig te zijn. 
Gelieve de uitnodigingen tijdig te bezorgen, zeker in vakantieperiodes. 
 

 

 
 
 
 
  

datum plaats evenement #

A 2

B 8

C 5

D 5

E 2

F 3

G 7

H 0

I 2

J 2

K 1

L 1

M 2

N 7

O 0

08.10.2022

Sportsite Lissewege, info-moment

opening nieuw lokaal Brugse Ijsberen

Bedankingsmoment Brugse Vrijwilligers

IGOS, Toekomst "En Garde"

prijsuitreiking loopcriterium  MUG-HELI

01.05.2022

16.05.2022

10.06.2022

Concertgebouw Brugge

De Brouckere, Torhout

De Haan Wenduine

23.04.2022

30.09.2022

Startevenement AQUA Sport Brugge

Omschrijving evenement

Gemeneweidestraat 50, Koolkerke

Magdalenazaal, St Andries

Magdalenazaal, St Andries

Café Tramhuis, Assebroek

29.01.2022

01.02.2022

02.03.2022

01.04.2022

Sportsite Koolkerke, info-moment

Uitreiking sportprijzen

Huldiging vrijwilligers

Viering 50 jaar FC Ajax Daverlo 

basisschooltje Lissewege

lokaal Brugse Ijsberen

Lago Brugge

SLOVO, volleybal SASk 27.08.2022 Veltem, St Kruis

Belevingsloop, 50° editie 21.09.2022 Koude Keuken

Bijscholing Sportdienst 14.11.2022 Xaverianen sportcomplex

info-avond VZW's 12.12.2022 Daverlo
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Adviezen Brugse Sportraad 

Op aanvraag van diverse organisaties werd aan de Sportraad advies gevraagd. 
Onderstaand noteren wij graag aan welke organisaties het inzicht van de Raad van Bestuur werd 
verleend. 
 
 
Datum adviesbrieven  
 
2022.03.02 Sportsite Koolkerke 

Sport in de kijker 

De Brugse Sportraad bracht onderstaande sporten in de kijker via een melding op de website : 
 
2022.08.27  Volleybal  Interprovinciaal zomertornooi volleybal dames – jeugd VT Brugge 

 

Opstart van verenigingen, vieringen en / of  jubilees 

Onderstaande verenigingen hadden iets te vieren : 
 
2022.04.01  voetbal  FC Ajax Daverlo, 50 jaar bestaan, 1 april 1971 – 1 april 2021 
2022.05.01 zwemmen opening nieuw clublokaal Brugse Ijsberen “ de Eisbär “ 
2022.09.18 wandelen 35 jaar bestaan Brugsche Globetrotters 
 

Overlijdens 

Vele kennissen, vrienden, familieleden en sportvrienden verlieten ons dit jaar : 
 
Mevr. Carla Galle, Bloso-voorzitster, ex-zwemster 
Dhr Miguel Van Damme, Cercle-doelman 
Dhr Marcel Boi, voormalig secretaris Brugse Sportraad 
Dhr Dirk Van Parys, voormalig ondervoorzitter Brugse Sportraad 
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8. Financieel jaarverslag 2022 

Rekeningen afgesloten op 31 december van het afgelopen jaar 
 

 

 

 
 
Opgemaakt door de penningmeester van de Brugse Sportraad, Dhr Mario Verhaeghe.  
 
De rekeningen werden gecontroleerd door de commissarissen die niet in het dagelijks bestuur 
zetelen: mevr. Ingrid Van Hove en Dhr. Glenn Dierickx. 
 
De leden van de commissie keurden de rekeningen goed op de vergadering van 9 januari 2023. 
 
Het dagelijks bestuur werd, na de controle door de commissarissen der rekeningen, mevr. Ingrid 
Van Hove en Dhr Glenn Dierickx, ontlast van verantwoording. 
 
Ter info : de spaarrekening werd eind augustus 2022 opgedoekt. 
  

Aanvang 2022 € 43.564,11 Einde 2022 € 41.934,33

Rekening € 40.032,44

Spaarrekening € 3.531,67 geldoverdracht spaarrekening € 3.531,67

Inkomsten Uitgaven

Toelage Stad Brugge € 10.000,00 Werkingskosten € 1.987,32

Bekers en trofeeën € 1.114,00

Brugse kampioenschappen € 2.263,00

Belevingsloop € 500,00

Bijscholingen € 250,00

Bloemen en geschenken € 52,50

Gastsprekers € 500,00

Handdoeken Brugse Sportraad € 3.974,85

Kledij Brugse Sportraad € 488,11

Sportprijzen € 500,00

Totale inkomsten € 10.000,00 Totale uitgaven € 11.629,78
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9. Herhaling van reglementen Brugse Kampioenschappen en Beker van Brugge 

Het reglement Brugs Kampioenschap en de Beker van Brugge werd herzien. 

 

 “Beker van Brugge” 

“Brugs Kampioenschap” 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRUGSE SPORTRAAD 

 
Artikel 0. Doelstelling 
 
De Bruggelingen aanzetten tot actief sporten 
 
Artikel 1. Aankondigingen 
 
De aankondigingen – mededelingen – affiches – e.a. dragen volgende vermelding : 
De Beker van Brugge – Het Brugs Kampioenschap – ingesteld op initiatief van de Brugse 
Sportraad met medewerking van het Brugs stadsbestuur en georganiseerd door naam van de 
inrichtende vereniging. 
 
Artikel 2. Deelnemers 
 
Het B.v.B. of B.K. is voorbehouden aan Brugse verenigingen. 
 
Iedere vereniging kan inschrijven met senioren (+18), jeugd (-18) of ook andere categorieën. 
Het staat de organiserende vereniging steeds vrij andere wedstrijden op hetzelfde tijdstip te 
organiseren.  
Deze gelden echter niet meer als officiële Brugse kampioenschappen of bekerwinnaars. 
 
Artikel 3. Inschrijvingen 
 
De organisatie moet zich akkoord verklaren met dit reglement. 
 
Artikel 4. Inschrijvingsgeld 
 
Het is toegelaten inschrijvingsgeld te vragen (per ploeg of individueel). Dit inschrijvingsgeld komt 
ten goede aan de organiserende vereniging. 
 
Artikel 5. Wedstrijdreglementen 
 
Alle wedstrijden worden betwist volgens de reglementen van de desbetreffende officiële 
sportfederaties. 
Bij het vastleggen van een B.v.B. of een B.K. moeten alle Brugse verenigingen behorende tot de 
discipline aangeschreven worden om deel te nemen.  
Er wordt hen dan ook een wedstrijdreglement bezorgd. 
 
Artikel 6. Terreinen en/of zalen 
 
De terreinen en/of zalen waar de bekercompetitie plaats heeft, worden door het stadsbestuur, 
indien mogelijk, ter beschikking gesteld tegen de gangbare prijzen. De Brugse Sportraad zal 
onder geen enkele voorwaarde de huurprijs ervan terugbetalen.  
Stad Brugge beslist of er gratis infrastructuur ter beschikking wordt gesteld. 
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Artikel 7. Scheidsrechters 
 
De organiserende vereniging wordt gevraagd om zoveel mogelijk de wedstrijden te laten leiden 
door Brugse scheidsrechters. 
De kosten worden gedragen door de deelnemende clubs en/of de organiserende vereniging. 
Kosten voor scheidsrechters worden niet gedragen door de Brugse Sportraad. 
 
Artikel 8. Prijzen 
 
De Brugse Sportraad schenkt een beker aan de winnende club,  alle finalisten krijgen een 
aandenken. 
Wisselbekers worden niet voorzien. 
Het staat de organiserende vereniging vrij om zelf bijkomende trofeeën te voorzien of te 
schenken aan deelnemende spelers, coachen, ploegafgevaardigden en/of scheidsrechters. 
 
Artikel 9. Financiële tussenkomst Sportraad 
 
De Brugse Sportraad moet uitgenodigd worden op de prijsuitreiking, anders vervalt de financiële 
tussenkomst.  
Een lid van de Brugse Sportraad overhandigt de beker of trofee aan de winnaar(s). 
 
De organiserende club bezorgt, na het toernooi, de uitslagen aan het secretariaat van de Brugse 
Sportraad. 
 
Voor elke organisatie van een B.v.B. of B.K. wordt een financiële tegemoetkoming voorzien van : 
a) een basisbedrag van 250,00 euro + 
b) een supplementaire tussenkomst van 2,00 euro per Brugse deelnemer.  
 
Deze supplementaire tussenkomst wordt als volgt bepaald wanneer het over deelnemers per 
ploeg gaat (Brugse ploegen uiteraard) 2,00 euro per speler (aantal spelers = zoals voorzien in 
het reglement van de desbetreffende discipline). 
 
Vb voetbal = 11 spelers = 22 euro / Brugse ploeg 
Vb volleybal = 6 spelers = 12,00 euro / Brugse ploeg 
Vb basket = 5 spelers = 10,00 euro / Brugse ploeg 
 
Er wordt wel een  maximumbedrag vooropgesteld. 
Het totale bedrag van de tussenkomst in een B.v.B. of B.K. wordt beperkt tot 500,00 euro voor de 
organisatie, inclusief de eventuele aankoop van bekers, besteld door de Sportraad,  voor de 
winnaars. 
 
De lijst van de deelnemende Bruggelingen (individueel) of Brugse ploegen moet samen met de 
uitslagen afgegeven worden aan de Brugse Sportraad, binnen de week na afloop van de 
organisatie. 
Wanneer men fraude vaststelt zal de betoelaging weerhouden worden. 
 
Aldus goedgekeurd door de Raad van Beheer op 23 november 2004. 
Deze reglementen werden herwerkt op de vergadering RvB dd. 27 september 2021. 
 
Deze reglementen zijn van kracht vanaf dd.01 januari 2022 
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Verslag : Brugs kampioenschap/ Beker van Brugge 
 
➢ Naam van de organiserende vereniging :   

naam 

➢ Was het evenement een Brugs Kampioenschap of een Beker van Brugge? (*) 

➢ Op welke locatie werd de finale gespeeld?  

Plaats : 

➢ Wanneer werd de finale gespeeld?   

Datum :  

➢ Hoeveel deelnemers, in het totaal, deden mee aan het toernooi?  

Aantal : 

➢ Hoeveel Bruggelingen deden mee aan het toernooi?  

Aantal : 

➢ Welke disciplines werden gespeeld?  

Discipline(s) 

➢ Naam winnaar per gespeelde discipline  

naam / discipline / eventueel volgens leeftijdscategorieën 

___________________________________________________________________________ 

 

Berekening tussenkomst conform het reglement in voege vanaf 2022.01.01 
 
Voor elke organisatie van een B.v.B. of B.K. wordt een financiële tegemoetkoming voorzien van : 
a) een basisbedrag van 250,00 euro + 
b) een supplementaire tussenkomst van 2,00 euro per Brugse deelnemer.  
 
Deze supplementaire tussenkomst wordt als volgt bepaald wanneer het over deelnemers per 
ploeg gaat (Brugse ploegen uiteraard) 2,00 euro per speler (aantal spelers = zoals voorzien in 
het reglement van de desbetreffende discipline). 
  

basisbedrag 250,00 + …….……… x …….………… = ………………….  

(MAX 500 euro, bekers besteld door de Sportraad inbegrepen)  

 

Financiële tussenkomst sportraad (**): 

 

te betalen op rekeningnummer  ….  

rekening op naam van …. 

adres van de vereniging …. 

naam voorzitter van de vereniging …. 

mailadres van de voorzitter …. 

naam penningmeester van de vereniging …. 

mailadres van de penningmeester  …. 

naam secretaris van de vereniging …. 

mailadres van de secretaris  …. 

opgemaakt te Brugge op  ….                                 

 

  

_________________________________________________________________________ 

(*) schrappen wat niet van toepassing is 

(**) de financiële tussenkomst zal betaald worden wanneer alle gegevens aan de Sportraad 

werden bezorgd en wanneer geen fraude werd vastgesteld. 
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10. Aandachtspunten voor iedere vereniging 

Aandacht voor VZW’s : 

De wet van 23 maart 2019 voert het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in.  

De nieuwe wettelijke regels die van toepassing zijn op VZW's, zijn verspreid in het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen opgenomen. ...  

Bestaande VZW's moeten de statuten aanpassen tegen 1 januari 2024.  

Inclusief wijzigingen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot en met juli 

2021. 

 

Aandacht voor UBO-registers :  

bron : Isabelle De Wit, firma Van Lanschot, Desguinlei 50 – 2018 Antwerpen. dd. 23 november 

2020 

 

Het UBO-register : bewijsdocumenten voortaan verplicht registreren. 

Wat betekent dat voor uw maatschap of uw vennootschap? 

 

Sinds vorig jaar zijn vennootschappen, vzw’s en stichtingen verplicht om hun uiteindelijke 

begunstigden (Ultimate Beneficial Owners) te registreren in het UBO-register. Een recent 

Koninklijk Besluit van 23 september 2020 voert nu een bijkomende verplichting in. Wat betekent 

dat voor uw maatschap of andere vennootschap?  

 

Documentatieplicht 

Iedere informatieplichtige moet voortaan de gegevens in het UBO-register staven met 

bewijsdocumenten, die verplicht moeten worden geüpload in het online platform. Die 

documenten moeten aantonen dat de informatie in het register adequaat, nauwkeurig en 

actueel is. 

 

Het KB bepaalt niet over welke stavingsstukken het juist gaat. Dat moet u zelf beoordelen, 

rekening houdend met uw concrete situatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om een kopie van het 

aandelenregister, de statuten of oprichtingsakte van de vennootschap, een schenkingsakte … De 

FOD Financiën heeft bevestigd dat die documenten enkel toegankelijk zijn voor bevoegde 

autoriteiten en niet voor andere entiteiten of burgers. 

 

Het is de wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap, zoals vermeld in de 

Kruispuntbank van Ondernemingen, die de documenten moet uploaden. Die persoon kan 

daarvoor eventueel wel een mandaat  aan een derde partij geven (bv. de accountant van de 

vennootschap). In de gebruikershandleiding vindt u meer informatie over hoe dat concreet werkt. 

Als u deze verplichting niet (tijdig) naleeft, riskeert u een administratieve geldboete van 250 euro 

tot 50.000 euro. 

 

Inwerkingtreding en overgangsperiode 

Het KB trad in werking op 11 oktober 2020. Vennootschappen die hun UBO’s na 11 oktober 2020 

registreren, zullen onmiddellijk de nodige bewijsdocumenten moeten uploaden. 

 

Voor vennootschappen die de registratie reeds vóór 11 oktober 2020 in orde brachten, zal een 

overgangsperiode worden voorzien. Aanvankelijk kregen ze tot 30 april 2021 de tijd om hun 

registratie te vervolledigen, maar de deadline wordt uitgesteld tot 31 augustus 2021. 

 

 

 

https://www.vanlanschot.be/nl-be/blog/onthul-de-begunstigden-van-uw-maatschap
https://financien.belgium.be/sites/default/files/ProcedureMandats_NL_0.pdf
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Jaarlijkse bevestiging en wijzigingen 

Tot slot willen wij u eraan herinneren dat de eenmalige registratie niet volstaat. De informatie in 

het UBO-register moet u ook jaarlijks bevestigen. Om technische redenen heeft de FOD 

Financiën voor 2020 alle informatie automatisch bevestigd. Voor dit jaar hoeft u zelf dus niets te 

doen. 

 

De eerstvolgende bevestiging moet gebeuren vóór 31 augustus 2021. Hoe u dat doet, is zeer 

eenvoudig: u meldt u aan op MyMinfin en gaat naar de pagina waar de uiteindelijke begunstigden 

van uw vennootschap worden weergegeven. Een simpele klik op de knop ‘Jaarlijkse bevestiging’ 

volstaat om de gegevens te bevestigen. 

 

Een handige tip is om uw e-mailadres in uw MyMinfin-dossier te registreren. U zal dan een 

maand vóór het verstrijken van de deadline een herinneringsmail ontvangen in de e-Box (= 

elektronische brievenbus voor overheidsdocumenten). 

 

Daarnaast moet ook elke wijziging aan de gegevens binnen de maand worden 

geregistreerd in het UBO-register. Dat is bijvoorbeeld het geval bij uittreding of toetreding van 

een vennoot of wanneer de participaties wijzigen. Als u in de loop van het jaar een wijziging heeft 

geregistreerd, begint de termijn van één jaar voor de jaarlijkse bevestiging vanaf dat moment 

opnieuw te lopen. Breng ook uw private bankier op de hoogte van de wijzigingen. 

 

Dit artikel werd geactualiseerd op 20 april 2021. 
 

11. Voorstelling activiteitenprogramma 2023 

o Brugse Kampioenschappen of Beker van Brugge               diverse data 
o Algemene Vergadering, werkjaar 2022 16 januari 2023 
o Huldiging van de sportvrijwilligers 2022 16 januari 2023 
o Brugse Wieleravond 23 februari 2023 
o Ronde van Vlaanderen 2 april 2023 
o Brugse Sportprijzen + huldiging kampioenen 20 april 2023 
o Jeugd- en sport en cultuurmarkt 17 september 2023 
o Autovrije zondag 17 september 2023 
o Belevingsloop, 51° editie 27 september 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgemaakt voor de Brugse Sportraad 

Henk Vanhoutte, secretaris, dd. 2023.01.10  

Aangevuld na de Algemene Vergadering, dd. 2023.01.19 

 

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/heeft-u-uw-e-mailadres-nog-niet-bevestigd-myminfin

