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Sportraad
De Sportraad is het adviesorgaan voor de sport in Brugge.
De Brugse sportraad interactiever dan ooit!
De website werd in een nieuw jasje gestopt. U komt terecht in een informatieve
omgeving waar u de nodige links/documenten met één muisklik kan terugvinden. U
vindt er ook de koppelingen naar de aangesloten sportclubs terug en dit per
categorie. De website heeft ook een blog waar de mooie prestaties alsook
toekomstige evenementen in de kijker worden gezet. Als club kan u zelf via het
contactformulier ons op de hoogte stellen van een mooie prestatie of
evenement. Wij doen dan het nodige. Voor vragen of suggesties kan u een bepaald
bestuurslid mailen of een mail sturen naar het algemene adres
info@sportraadbrugge.be.
De 15 vertegenwoordigers uit de erkende Brugse sport- en ontspanningsverenigingen
zetten zich in om het sporten en bewegen in Brugge te stimuleren. Hierbij focus je op
het algemeen sportbelang en niet op persoonlijk, politiek of individueeel clubbelang.
De taken van de Brugse Sportraad omvatten in hoofdzaak:
Advies verstrekken over:
reglementen van toelagen aan sport- en ontspanningsverenigingen;
erkenningen van deze verenigingen;
toekenning van bijzondere toelagen;
oprichting en/ of aanpassing van de sportinfrastructuur.
Organisatie en medewerking aan:
Brugse kampioenschappen, bekers van Brugge voor alle disciplines;
Ronde van Brugge voor wielertoeristen;
Interscholencross Koude Keuken;
Strandloop Zeebrugge.
Huldigingen in opdracht van het stadsbestuur zoals:
jaarlijkse kampioenenhulde;
verkiezing en uitreiking van de jaarlijkse trofee van sportverdienste, jeugdtrofee
en sportman, sportvrouw en sportploeg.
vrijwilligershulde:

Naar analogie van andere jaren worden op de Algemene Vergadering
de vrijwilligers gehuldigd die 21 jaar of meer actief zijn geweest als vrijwilliger 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.
Raadpleeg hier de statuten en huishoudelijk reglement.
Vernieuwde Brugse sportraad rekruteert inwoners voor themacommissie Sport

Contactinformatie
Huis van de Bruggeling
Huis van de Bruggeling Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 44 8000
info@brugge.be
Vandaag van 08:30 tot 12:30 (Op zaterdag telefonisch niet bereikbaar)
Morgen gesloten
Alle openingsuren
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