
 
Zaterdag 14 december 2013 

 

Kantinegesprekken 
 

 
Aanwezig 

 

Schepen Resul  Tapmaz, schepen Rudy Coddens, Arent Meirhaeghe (kabinet schepen Tapmaz), Ilse 

Van Wambeke, David Slosse en Els Lecompte (Gebiedsgerichte Werking), een 30-tal 

bewoners/supporters. 

 

Verslag 

 
Schepen Rudy Coddens heeft de eerste helft van een jeugdwedstrijd gefloten, terwijl schepen 

Tapmaz in de voetbalkantine gesprekjes voerde met de ouders en supporters over zijn sportbeleid, 

over het sportaanbod in Mariakerke en over de infrastructuur voor de jeugdploegen.   

 

Welke zijn de bekommernissen en vragen voor schepen Tapmaz?  

1. De ouders van de voetballertjes bij KSC Excelsior Mariakerke vragen of er betere douches 

kunnen komen, met meer douchekoppen (nu zijn er slechts vier), maar vooral met warm 

water. 

Schepen Tapmaz bevestigt dat het inderdaad belangrijk is om op een kwalitatieve manier te 

kunnen voetballen en douchen. Een nieuw sportreglement zal dat in de Gemeenteraad 

bevestigen.  

 

2. Ouders hadden ook een vraag aan het bestuur van KSC Excelsior Mariakerke, namelijk of er 

met de 195 euro lidgeld per jaar meer gedaan kan worden. Volgens hen krijgen de kinderen 

een t-shirt daarvoor. In vergelijking met de andere ploegen waar vaak gespeeld wordt: daar 

is een goede accommodatie, warme douches, voetbalkleren, enz. De ouders vragen zich af of 

er geen sponsors gezocht kunnen worden voor de kinderen?  

 

3. Een bekommernis is ook een veilige weg naar de voetbal, zodat de kinderen veilig met de 

fiets naar de voetbal kunnen gaan.  



4. Het bestuur van KSC Excelsior voerde met de schepen een gesprek over de accommodatie. 

Daarbij licht schepen Resul Tapmaz zijn beleid toe. In de eerste plaats is het de bedoeling om 

de huidige infrastructuur in stand te houden en om de jeugdploegen te blijven 

ondersteunen. Daarmee ook zullen de sportgebouwen in Gent onderhouden worden. Maar 

uiteraard stelt de dienst Facility Management prioriteiten. Het is het vinden van een 

evenwicht in taken voor de dienst FM en de taken voor de voetbalploeg zelf.  

Nieuw is alvast het uitwerken van een structureel systeem voor onderhoudscontrole voor bv. 

de verlichting (het bestuur haalt aan dat de verlichtingsnorm gehaald moet worden, zoniet 

krijgt de voetbalvereniging een boete opgelegd). Via dat systeem zal men efficiënter en 

sneller op de bal kunnen spelen.  

Er zijn twee fundamentele vragen van het bestuur van KSC Excelsior, namelijk de kosten voor 

een nieuwe vergaderzaal (90.000 euro) en de kosten voor een verwarmingsinstallatie (30.000 

euro). De verwarming is wat de schepen betreft, een topprioriteit. Voor een vergaderzaal zijn 

nu geen middelen, maar vanaf het moment dat er financiële ruimte is kan daarover 

nagedacht worden.  

Een idee kan zijn een beroep doen op subsidiemogelijkheden van de Stad, bv. voor een 

tornooi, opleidingen, een thema-avond, evenementen, … 

In het nieuwe reglement staat dat er subsidies gegeven kunnen worden aan trainers met een 

VSV-certificaat (met ervaring en kunde dus). De Stad wil namelijk meer investeren in jeugd. 

Via het Huis van de Sport (contactpersoon Yoeri Vincent) is informatie te verkrijgen over de 

nieuwe reglementen via het nieuwe subsidiesysteem, dat meer focust op de inhoud.  

 

 

  

 

 

 


