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1. Contactgegevens 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 

 

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  

  
Sportraad@brugge.be bestaat niet meer!!! 
 
 
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/
mailto:Sportraad@brugge.be
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2. Doel van de  Brugse Sportraad 

De Sportraad is geen organiserend orgaan maar een adviesorgaan voor de sport in Brugge. 
 
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 Interscholencross 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. 



  

 pagina 7 van 23 

3. Bestuursleden van de Brugse Sportraad 

De 15 vertegenwoordigers uit erkende Brugse sport- en ontspanningsverenigingen 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 11 heren. 
 
11 leden werden rechtstreeks verkozen op 11 december 2018. De lijst werd, door de verkozen 
leden van de Raad, aangevuld met gecoöpteerde personen. 
 
Personen die de Raad van Bestuur verlieten : niet van toepassing. 
Personen die zich bij de Raad van Bestuur vervoegden : niet van toepassing  
 
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 
 
De volgende verkiezing Raad van Bestuur wordt voorzien in 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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4. Bijeenkomsten werkjaar 2021 

Het dagelijks bestuur kwam 2 keer samen. 

Het volledige team Raad van Bestuur kwam 4 keer samen. 

 

Geen enkel lid van de Brugse Sportraad was meer dan 3 keer onwettig afwezig. 

 

 

5. Werkgroepen werkjaar 2021 

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 1 2 3 4 5 6

DB DB DB DB DB

RvB RvB RvB RvB RvB

datum 20/apr 27/sep 25/okt 13/dec

1 Moelaert Franky 1 1 0 1

2 Verhaeghe Mario 1 1 1 0

3 Vanhoutte Henk 1 1 1 1

4 Dierickx Glenn 1 1 1 1

5 Vande Zande Leo 1 1 1 1

6 Van Hove Ingrid 1 1 1 1

7 Ackx Francine 1 1 1 1

8 Cokelaere Katleen 0 1 1 1

9 Vermout Inge 1 1 1 1

10 Van Quathem Nico 1 1 1 1

11 Somers Filip 1 0 1 1

12 Bailleul Geert 1 0 0 1

13 Dierick Jan 0 0 1 0

14 Geers Willy 1 1 0 1

15 Laleman Johan 1 1 1 1

aantal 13 12 12 13 0 0

sport in de 

kijker

reglement        

BK en BvB teambuilding

1 Moelaert Franky 1

2 Verhaeghe Mario

3 Vanhoutte Henk 1 1 1

4 Dierickx Glenn

5 Vande Zande Leo 1

6 Van Hove Ingrid

7 Ackx Francine 1

8 Cokelaere Katleen 1

9 Vermout Inge 1

10 Van Quathem Nico

11 Somers Filip

12 Bailleul Geert

13 Dierick Jan

14 Geers Willy

15 Laleman Johan
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Werkgroep “themacommissie sport” 

De themacommissie sport is in het leven geroepen om inspraak op vlak van sport wat 
“open te trekken”, zodat nog meer inwoners betrokken worden bij het sportbeleid in 
Brugge. De werkgroep werd opgericht en bestaat uit geïnteresseerden uit het bredere 
werkveld sport, die zich gedurende een periode engageren om mee te denken rond 
sportbeleid om een gefundeerd advies aan het stadsbestuur te bezorgen. 
 
Het is de bedoeling om de Brugse “ongebonden” sporter een stem te geven naast de 
Brugse Sportraad die de Brugse “gebonden” sporters vertegenwoordigt. 
 
Het project is een aanvulling op de bestaande werking binnen de Brugse Sportraad, 
waarin enkel vertegenwoordigers van clubs zetelen. 
 
Leden van de themacommissie sport :  
Hans Maertens, Thijs Bouten, Thomas De Pourcq,  Beryl Otieno, Jari De Coessemaeker, 
Nicky Herssens en Patrick Van Coillie 
 
Aanwezig voor de Brugse Sportdienst :  
Lore Cuypers en Niek Vanderispaillie 
 
Leden van de Brugse Sportraad :  
Franky Moelaert en Leo Vande Zande. 
 
Besproken onderwerpen : 
➢ Brugs Sportfonds 
➢ Masterplan Sint-Pietersplas 
➢ Voorstelling proefproject online applicatie communities (Brugge Beweegt app) 
➢ Noodsteun corona voor sportverenigingen 
➢ Studie sportparticipatie 
➢ Activatie ikv WK Wielrennen 
➢ Voorstelling project Brugge Beweegt (ism HOWEST) 
➢ Stedelijk opleidingsaanbod tvv sportclubs en verenigingen 
 
 
De “themacommissie sport” kwam 2 keer samen : op 2021.10.04 & 2021.12.20 
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6. Administratief jaarverslag 2021 

Ledenbestand 

aangesloten verenigingen aan de Brugse Sportraad 

De Brugse Sportraad telt op 31 december van het afgelopen werkjaar 325 leden (313), 
onderverdeeld als volgt: 

o 260 sportverenigingen (270) 
o 65 ontspanningsverenigingen (43) 
 
Ter info: de getallen tussen ( ) zijn de hoeveelheden van vorig werkjaar 

 

clubs die ontbonden werden 

Jammer genoeg stopte 1 club te bestaan: 
 
o Pétanqueclub Stella Mavis Zeebrugge.  

Oprichting 23 maart 1992, stopzetting activiteiten op 31 december 2021. 

 

sportverenigingen die zich aansloten bij de Brugse Sportraad en dus erkend zijn 

Tijdens het werkjaar werden 2 sportverenigingen erkend en werden lid van de Brugse Sportraad: 
 
o Brugge Braves BSC  oprichting 2017-07-01  honkbal erkenning 2021-03-15 
o Sportgroep70 oprichting 1970-09-01 voetbal erkenning 2021-10-04 

 

ontspanningsverenigingen die zich aansloten bij de Brugse Sportraad en dus erkend zijn 

Tijdens het werkjaar werden 2 ontspanningsverenigingen erkend en werden lid van de Brugse 
Sportraad: 
 
o Nowedo  oprichting 1994-09-07  omnisport  erkenning 2021-03-15 
o Roundnet Brugge oprichting 2020-10-20 balsport erkenning 2021.12.13 

 

aanbieders van lessen die zich aansloten bij de Brugse Sportraad en dus erkend zijn 

Tijdens het werkjaar werden geen ”aanbieders van lessen”  erkend en werden lid van de Brugse 
Sportraad: 
 
o nihil 
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Sportprijzen 2020 

De uitreiking van de sportprijzen heeft helaas niet kunnen plaatsvinden door COVID-19.  

 

Jeugdtrofee meisjes 

Verkozen door de Raad van Bestuur Brugse Sportraad : 
Werd niet uitgereikt. 

Jeugdtrofee jongens 

Verkozen door de Raad van Bestuur Brugse Sportraad : 
Werd niet uitgereikt. 

Sportverdienste 

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

Sportvrouw 

Verkozen door het verbond van Brugse Sportjournalisten : 
Werd niet uitgereikt. 

Sportman 

Verkozen door het verbond van Brugse Sportjournalisten : 
Werd niet uitgereikt. 

Sportploeg 

Verkozen door het verbond van Brugse Sportjournalisten : 
Werd niet uitgereikt. 

Kampioenenhulde  

Op 8 februari werd er hulde gebracht aan de Brugse sportbeoefenaars die in 2020 een Belgische 
of internationale titel behaalden. 
 
6 individuele kampioenen werden gehuldigd. 
5 ploegen werden gehuldigd voor hun Belgische kampioenstitel. 
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Brugse Kampioenschappen en/of Beker van Brugge 2021 

Van de meeste organiserende verenigingen van een Brugs Kampioenschap of Beker van 
Brugge, kreeg de Brugse Sportraad geen resultaten door van de organiserende vereniging, 
jammer. 
 
De Sportraad vraagt vriendelijk, doch expliciet, om alle gegevens over te maken, conform het 
reglement, om zo in aanmerking te kunnen komen van de financiële tussenkomst via de 
Sportraad. 
 

 
 
 
 
 

 
 

sporttak  &  

datum

organisator BK 

of 

BvB

plaats evenement

dieren de Clubzangers huize Wellecome

vinken BK Koude Keukenstraat 8

8200 Sint Andries

2021-05-24 uur xx.xx

zwemmen K. Zwemclub De Brugse Ijsberenkring Lange Rei

open water 22ste Brugse zwemdoortocht BK gistfabriek / Carmerstraat

Brugs Kampioenschap Open Water 8000 Brugge

2021-09-04 VZW van 10.00 tot 16.15

balsport Krulbolders Café Vlissinghe Café Vlissinghe

krulbollen 5 de Brugs Kampioenschap krulbollen BK Blekersstraat 2

8000 Brugge

2021-09-18 feitelijke vereniging finale 18.00

schieten Sint Baafsschutters sociaal centrum Valkenburg

luchtkarabijn BK Legeweg 83

liggende wip 8200 Sint Andries

2021-09-25 van 13.30 tot 18.30

Schieten Archery Team "De Hert" Zaal De Polder

Boogschieten liggende wip BK Stokerij 10

Dudzele

2021-11-13 omstreeks 18.45

denksport K. Brugse Schaakkring Impactschool

schaken Individueel Brugs Kampioenschap BK Daverlostraat 132

Schaken 8310 Brugge

2021-12-18 VZW omstreeks 14.00u

BEKENDMAKING EVENEMENT
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Hopelijk kunnen we volgend jaar terug van een normaal werkjaar spreken en komen er heel wat 
BK’s en BvB’s bij. Dan denkt de Sportraad aan onder andere badminton, padel, …….. 

Vinkenzetten 

Organisatie door de Clubzangers, St Andries zou plaatsvinden op 2021.05.24. 
Werd afgelast wegens COVID-19. 

Zwemmen in open water  

De 22° editie van het Brugs Kampioenschap was een organisatie van de Brugse Ijsberenkring en 
werd afgewerkt op 4 september 2021. 
Er waren in het totaal 150 deelnemers aanwezig waaronder 41 Brugse deelnemers. 
 
Winnaar vrije slag dames : De Waele Karlien  
Winnaar vrije slag heren : Van Lersberghe Rune 
Winnaar schoolslag dames : Verduyn Mireille 
Winnaar schoolslag heren : De Kesel Stijn 
 
Voor de Sportraad was Henk Vanhoutte (secretaris) aanwezig. 

Krulbol 

De 5° editie van het Brugs Kampioenschap was een organisatie van Café Vlissinghe en werd 
afgewerkt op meerdere data. De finale werd afgewerkt op 18 september 2021. 
Verder zijn geen gegevens beschikbaar. 
 
Er kon zich niemand vrijmaken om aanwezig te zijn van de Sportraad. 

Luchtkarabijnschieten liggende wip 

Organisatie door Sint Baafschutters, St Andries zou plaats vinden op 2021.09.25. 
Werd afgelast wegens COVID-19. 

Boogschieten liggende wip 

Het Brugs Kampioenschap was een organisatie van Archery Team “De Hert” en werd afgewerkt 
op 13 november 2021. 
Er waren 56 deelnemers inschrijvingen waaronder 54 Brugse deelnemers. 
 
Winnaar jeugd met vizier : Miny Kayena 
Winnaar jeugd zonder vizier : Dedeckere Auke 
Winnaar dames met vizier : Van Loocke Emma 
Winnaar dames zonder vizier : Noteboom Monique 
Winnaar heren met vizier : Busschaert Koen 
Winnaar heren zonder vizier : Naeyaert Willy 
Winnaar club : Archery Team De Hert 
 
Voor de Sportraad was Leo Vande Zande en de meter van Archery Team “De Hert” Francine 
Ackx aanwezig. 
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Schaken 

Het individueel Brugs Kampioenschap schaken 2021 was een organisatie van de Koninklijke 
Brugse Schaakkring en werd afgewerkt op meerdere data. De prijsuitreiking gebeurde op 18 
december 2021. 
Er waren 12 inschrijvingen waaronder 9 Brugse deelnemers. 
 
Eindwinnaar van het individueel schaakkampioenschap werd Kylian Schalembier, een Brugse 
jeugdspeler van 18 jaar. 
 
Voor de Sportraad waren Filip Somers (huisfotograaf) en Henk Vanhoutte (secretaris)  aanwezig. 
 

Activiteiten  

De Brugse Wieleravond 2021.09.05 

In het Concertgebouw Brugge vond De Brugse Wieleravond plaats, een combinatie van 
wielrennen en fun met als centrale figuren wielerlegende Tom Boonen en bondscoach Sven 
Vanthourenhout. 
  
De avond werd in goede banen geleid door commentator én Bruggeling Renaat Schotte samen 
met de Nederlandse wieleranaliste Marijn de Vries. 
  
Verder als gasten waren nog onze Brugse WK-ambassadeur Jens Keukeleire, wielrenster Julie 
Van de Velde, prof trainingsleer Jan Boone, sportpsycholoog Michael Verschaeve en shirt 
developer Jurgen Van de Walle. 

Belevingsloop 2021.09.29 

Een eenvoudig belevingsloop die voor iedereen toegankelijk was, 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 belevingsloop maakte nog altijd deel uit van het loopcriterium van Brugge.   
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Huldigingen vrijwilligers  

Volgende vrijwilligers werden op ………… gehuldigd voor hun méér dan 21 jaar inzet in een 
Brugse sportclub. 
 

Alle vrijwilligers mochten een oorkonde en een stadsmedaille ontvangen uit handen van schepen 

van Sport Schepen Franky Demon en voorzitter Franky Moelaert. 

 

Dit evenement heeft helaas niet kunnen doorgaan. 

 

 

 
 

Opleidingen / bijscholingen 

EHBO  

Deze opleiding / bijscholing kon jammer genoeg niet plaatsvinden (covid-19) 
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Overzicht aanwezigheden leden Sportraad op evenementen 

 
 
 
 
  

2021 Aanwezigheden op uitnodigingen evenementen

EVENEMENT A B C D E F G H I

1 Moelaert Franky 1 1 1

2 Verhaeghe Mario

3 Vanhoutte Henk 1 1 1 1

4 Dierickx Glenn

5 Vande Zande Leo 1

6 Van Hove Ingrid

7 Ackx Francine 1

8 Cokelaere Katleen

9 Vermout Inge 1

10 Van Quathem Nico 1

11 Somers Filip 1

12 Bailleul Geert

13 Dierick Jan

14 Geers Willy

15 Laleman Johan 1 1

aantal aanwezige leden RvB 1 4 3 1 5 0 0 0 0

datum plaats evenement #

A 2021-03-24 1

B 2021-09-05 4

C 2021-09-25 3

D 2021-09-29 1

E 2021-11-15 5

F 0

G 0

H 0

I 0

Omschrijving evenement organisator

Ontmoetingsmoment adviesraden Brugge

Ontmoetingsmoment adviesraden Brugge

De Brugse Wieleravond

Voorstelling waterpoloclub AQUA SPORT BRUGGE

Belevingsloop (ex scholencross)

Stad Brugge ON-LINE

Brugge in/uit concertgebouw Brugge

Lago Brugge Olympia

wijkcentrum Xaverianen

Aqua Sport Brugge

Koude KeukenSportdienst

Stad Brugge
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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  
 
2021.03.03 Brugse Hockeyclub 

2021.05.05 Inspiratiemoment adviesraden 

2021.05.28 subsidiekader Brugge  

2021.06.21 Bereikbaarheid bushalte Sport Vlaanderen 

2021.06.21 zwemkledij in Brugse zwembaden 

 

 

Sport in de kijker 

De Brugse Sportraad bracht onderstaande sporten in de kijker via een melding op de website : 
 
2021.09.25  Waterpolo  Aqua Sport Brugge 
 

 

Opstart van verenigingen, vieringen en / of  jubilees 

Onderstaande verenigingen hadden iets te vieren : 
 
2021.09.25  Waterpolo  Aqua Sport Brugge, startopening 
2021.08.22 Schieten K. Gilde St. Sebastiaan, St. Pieters-Op-Den-Dyck   
  nieuwe hoofdman Dhr Roland Rappaert 
 

Overlijdens 

Vele kennissen, vrienden, familieleden en sportvrienden verlieten ons dit jaar : 
 
Eén onder hen was dhr Henri Mallet, gewezen voorzitter van de Brugse Sportraad en V.LM.-
Volley Zone Brugge (nu Brevo). Henri werd 90 jaar. Veel sterkte aan familie en vrienden. 
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7. Financieel jaarverslag 2021 

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 24 januari 2022. 
 
Het dagelijks bestuur werd na de controle door de commissarissen der rekeningen, mevr Ingrid 
Van Hove en Dhr Glenn Dierickx, ontlast van verantwoording. 
  

Aanvang 2021 Einde 2022

Kas € 49,20 Kas € 19,20

Rekening € 33.332,85 Rekening € 40.985,90

Spaar € 3.549,71 Spaar € 3.531,67

Inkomsten Uitgaven

Toelage Stad Brugge € 10.000,00 Bankkosten € 62,06

Bekers en trofeeën € 281,40

Brugse kampioenschappen € 367,00

Vergaderkosten € 470,16

Secretariaatskosten € 28,80

Bloemen en geschenken € 304,00

Andere kosten € 833,53

Totale inkomsten € 10.000,00 Totale uitgaven € 2.346,95
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8. Voorstelling en goedkeuring nieuwe reglementen  

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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9. 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. 
 

10. Voorstelling activiteitenprogramma 2022 

o Algemene Vergadering, werkjaar 2021 wordt digitaal verspreid 
o Brugse Sportprijzen, kampioenen 1 februari 2022 
o Huldiging van de sportvrijwilligers 2 maart 2022 
o Dag van Sport, Cultuur en Jeugdmarkt 11 september 2022 
o Kronkelen, dag van West-Vlaamse Wandeldag 18 september 2022 
o 50 jaar scholencross 21 september 2022 
o Brugse Kampioenschappen of Beker van Brugge               diverse data 

11. Info over de sprekers op de Algemene Vergadering 

Niet van toepassing. 

 

 

 

 

 

Opgemaakt voor de Brugse Sportraad 

Henk Vanhoutte, secretaris, dd. 2021.01.31  

 

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

