
Stedelijke Sportraad Ninove – Algemene Vergadering 

 

 

Notulen van de Algemene Vergadering van dinsdag 31-05-2022 
 

Plaats: Bovenzaal Cultuurcentrum “De Plomblom” Ninove 
 

Aanwezig 
 

Vanwege het Dagelijks Bestuur van de Sportraad 

Dhr. Kris Engels, voorzitter 

Dhr. Luc Chevalier, ondervoorzitter 

Dhr. Kurt Horrie, secretaris  

Dhr. Bart Van Heghe, penningmeester 

Dhr. Benny Lievens, PR-verantwoordelijke 
 

Mevr. Tamara Coppens, lid 

Dhrn. Geo De Cleer, Evrard Gislain Kouadjo, Jean-Claude De Vleeschouwer en Hubert Simoens, leden 
 

Vanwege het stadsbestuur 

Dhr. Marc Torrekens, Schepen van Sport 

Mevr. Nancy Beeckman, Sportfunctionaris 

Dhr. Patrick De Jonge, Sportfunctionaris 

 

 

Afgevaardigden van de volgende sportverenigingen 

Atletiek: 

Badminton: 

Basket: BBC United Ninove vzw 

Dansen: Dansgroep Vandaky vzw, De Salvandy vzw, Flex vzw Dansschool, Dance Experience by LN, VZW 

Dancecompany KA 

Duivensport:  

Gevechtssport: Iaido Club Raitõ, Karate Hiryu vzw, Karate Kachi 

Handboogschieten: KHGB Sint-Sebastiaan, KHM Concordia, KHM Sint-Medard Ninove vzw, 

Verenigde Wipschutters Ninove 

Hengelsport: Oude Dender, Visclub De Bertjes 

Hockey:  

Kaatsen: Eendracht Ninove Terjoden vzw 

Kubbsport: Nino-Kubb 

Ornithologie: De Ninoofse Botvink 

Paardensport:  

Petanque: Petanqueclub De Rapste ‘t Eerst, 

Ruitersport:  

Tafeltennis: TTC Ninove vzw 

Tennis:  

Voetbal: GSF Winnik Denderwindeke, KFC Voorde-Appelterre, KVK Ninove vzw, VC OSTA Meerbeke, VK 

Jong Neigem vzw, Event’s Sport Academy & Management Consulting, 

Volleybal: MEVOC Meerbeke 

Wielersport: Brothers On Bikes Events, Koninklijke Denderclub Ninove vzw, Feestcomiteit Outer, Omloop 

Finish Team vzw, WC Denderwindeke Sportief 

Wielertoeristen: WTC De Abdijspurters 

Zwemmen: De Kikkertjes vzw, Rescue Team Ninove vzw 

 

Afwezig:  

Mevr. Erna Lauwereys, lid Dagelijks Bestuur 

Fitclub Ninove, VITA vzw, BAD’86 vzw, Country & Salsa Dancers vzw, Dansschool Emotion vzw, De 

Reisduif Appelterre, Heropstanding, Koninklijke Denderbond Ninove, Judo & Fitclub Ninove, New Punchy 

Team vzw, Sandu Gym Muaythai Ninove vzw, Ninoofse Doelschutters, Dender Hockey vzw, Amuzanten,  



De Tabakvink Appelterre, De Kalmoes vzw, LRV De Koepoort, TC De Players vzw, TC Sint-Kristoffel Pollare, 

KVE Winnik vzw, VK Nederhasselt vzw, KVC Vokajap Ninove, Sint-Christoffelvrienden, Wielerclub De 

Redding vzw, Wielervrienden De Foxen Aspelare, Wielervrienden Nederhasselt, MTB Aspelare vzw, WTC 

Heghe Sportief vzw, WTC Neigem vzw, Spooky Divers 

 

 

Agenda 
 

1. Goedkeuring notulen digitale Algemene Vergadering van 18-11-2021; 

2. Balans en resultatenrekening Sportraad 2021 – goedkeuring; 

3. Dagelijks Bestuur – ontslagname van Dhr. Patrick Goelens; 

4. Werking Dagelijks Bestuur en Sportdienst – algemeen overzicht; 

5. Lifetime Achievement Award Dhr. Eddy Heyman – postume overhandiging; 

6. Sportkrasjel 2022 – Gala-avond 50 jaar Sportraad/40 jaar sporthal – toelichting; 

7. Clubgrade – informatie; 

8. Mededelingen Sportdienst; 

9. Allerlei. 
 

 

**************************** 
 

 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze eerste fysieke Algemene Vergadering sinds lang.  Hij 

verklaart dat hijzelf en het Dagelijks Bestuur enorm verheugd zijn om de leden van de Algemene Vergadering 

na twee en een half jaar weer “in den lijve” te kunnen ontmoeten. 

Hij heet ook de Schepen van Sport, Dhr. Marc Torrekens en de Sportdienst van harte welkom. 

Hierop vraagt hij één minuut stilte ter nagedachtenis van enkele sterkhouders van het sportbeleid in Ninove die 

ons de jongste 2 jaren zijn ontvallen en ons nauw aan het hart lagen: Dhrn. Eric Lemmens en Dirk Glibert 

(ereleden van de Sportraad), Dhr. Etienne De Bruyn (jarenlang lid van de Raad van Wijzen van de Sportkrasjel) 

en Dhr. Eddy Heyman (voormalig lid van het Dagelijks Bestuur, gewezen voorzitter van de Sportraad en 

hoofdtrainer van Judo & Fitclub Ninove). 

Daarop wordt de agenda aangevat. 

 

 

1. Goedkeuring notulen digitale Algemene Vergadering van 18-11-2021 

De notulen van deze vergadering werden bij de uitnodiging voor deze vergadering gevoegd. 

Er worden geen inhoudelijke opmerkingen geformuleerd en de notulen van de Algemene Vergadering 

worden unaniem goedgekeurd. 

De secretaris wordt bedankt voor het werk. 

 

 

2. Balans en resultatenrekening Sportraad 2021 – goedkeuring  

Beide documenten werden samen met de uitnodiging voor deze vergadering doorgestuurd. 

De penningmeester geeft nog wat duiding bij de documenten. 

Er worden geen opmerkingen gemaakt en zowel de balans als de resultatenrekeningen 2021 worden unaniem 

bij handopsteking goedgekeurd. 

De penningmeester wordt bedankt voor zijn nauwgezet werk. 

 

 

3. Dagelijks Bestuur – ontslagname van Dhr. Patrick Goelens  

Dhr. Patrick Goelens, afgevaardigde bij de Sportraad en het Dagelijks Bestuur voor Judo & Fitclub Ninove, 

heeft de voorzitter laten weten dat hij ontslag neemt uit het Dagelijks Bestuur daar hij tot de conclusie is 

gekomen dat dit uiteindelijk toch niet zijn ding was. 

De voorzitter dankt Patrick voor de korte, maar vruchtbare samenwerking. 

Naar aanleiding hiervan doet de voorzitter nogmaals een oproep naar de clubs van de Algemene Vergadering 

toe om kandidaten af te vaardigden voor het Dagelijks Bestuur (vier vacatures). 

 



Hij verklaart dat deze eventuele nieuwe leden gedurende een periode nog meer individueel begeleid zullen 

worden. Dit door een voorafgaand gesprek zodat het nieuwe lid goed begrijpt wat er van hem/haar wordt 

verwacht en via een soort “peterschap” waarbij een lid van het Dagelijks Bestuur het nieuwe lid intensief 

begeleid, zeker tijdens de eerste maanden van hun lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur. 

 

 

4. Werking Dagelijks Bestuur en Sportdienst – algemeen overzicht 

Om te bewijzen dat de COVID-periode noch voor het Dagelijks Bestuur, noch voor de Sportdienst een 

periode van “stilzitten” is geweest en ten allen tijde en op verschillende manieren de continuïteit werd 

gegarandeerd en voortgezet, vraagt de voorzitter aan de secretaris (voor het Dagelijks Bestuur) en aan de 

sportfunctionaris (voor de Sportdienst) een kort overzicht van de “prestaties” te geven. 

De Sportdienst en de Schepen maken van deze gelegenheid gebruik om de Sportraad van harte te bedanken 

voor de puike samenwerking en de onbaatzuchtige inzet.  De voorzitter dankt op zijn beurt de Sportdienst uit 

naam van het Dagelijks Bestuur en de volledige Sportraad voor de unieke samenwerking en verstandhouding 

alsook een woordje van dank aan de Schepen voor zijn loyale steun en constructieve samenwerking. 

4.1 Dagelijks Bestuur: 

• organisatie van twee digitale Algemene Vergaderingen; 

• maandelijkse vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (al dan niet digitaal); 

• verschillende bijeenkomsten van thematische werkgroepen; 

• opvolgen van de financiën (beleidssubsidies, impulssubsidies, COVID-steunmaatregelen, …) i.s.m. de 

Sportdienst; 

• opvolgen dossiers van het zwembad, de sporthal, het kunstgrasveld te Pollare, het kaatsplein, de 

atletiekpiste, …; 

• advies leveren betreffende de ondersteuning van sportprojecten alsook betreffende de toekenning van 

infrastructuursubsidies (Bouwcommissie); 

• bijwonen (digitale) vergaderingen Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen; 

• verwelkoming stagiairs op de (digitale) vergaderingen; 

• … 

4.2 Sportdienst: 

• opvolgen van de financiën (beleidssubsidies, impulssubsidies, COVID-steunmaatregelen, …) i.s.m het 

Dagelijks Bestuur; 

• 18 sportkampen; 

• organisatie meerdaagse activiteiten; 

• dagelijkse ondersteuning van de sportclubs & Sportraad; 

• … 

 

 

5. Lifetime Achievement Award Dhr. Eddy Heyman – postume overhandiging  

Het Dagelijks Bestuur had beslist om de Lifetime Achievement Award toe te kennen aan Dhr. Eddy 

Heyman.  De overhandiging zou gebeuren op de Sportkrasjel 2021.  Door corona moest dit evenement echter 

uitgesteld worden en zou de overhandiging voorzien worden op de Sportkrasjel van 2022.   

Toen echter na contact met de familie bleek dat het met de gezondheid van Eddy snel bergaf ging, besloot de 

Sportraad om de overhandiging in kleine kring te laten doorgaan.  Helaas werden we ingehaald door de 

realiteit, en overleed Eddy vóór wij de overhandiging hadden kunnen plannen.  Daarom geschiedde de 

overhandiging postuum.  Een gebaar dat blijkbaar door de familie geapprecieerd werd, getuige de 

aanwezigheid van de potloodtekening op de uitvaart van Eddy. 

Het Dagelijks Bestuur en de volledige Sportraad wensen bij deze nogmaals hun medeleven uit te drukken 

aan de familie van deze grote Ninoofse sportpersoonlijkheid. 

 

 

6. Sportkrasjel 2022 – Gala-avond 50 jaar Sportraad/40 jaar sporthal – toelichting  

Wij verwijzen hierbij naar de notulen van de vorige (digitale) vergaderingen waarin het concept werd 

uitgelegd.   

De voorzitter legt er nog eens de nadruk op dat de clubs hun kandidaat-laureaten in de diverse categorieën 

kunnen doorsturen, met dien verstande dat het moet gaan over sportprestaties geleverd tijdens het afgelopen 

sportseizoen (van 01-11-2021 tot en met 31-10-2022). 



Hij doet ook nog een oproep aan de leden om er op de laatste zaterdag van november (26-11-2022) zeker in 

groten getale bij te zijn. 

Daarop wordt kort het (voorlopige) programma overlopen. Alhoewel we ondertussen reeds 51 jaar 

bestaan zal de avond in het teken staan van 50 jaar SR en 40 jaar SH. Naast de huldigingen, 

sportdemonstraties, interviews & muzikale intermezzi zal u na afloop van het officiële gedeelte ook 

een geanimeerde receptie worden aangeboden.   
Meer info hieromtrent natuurlijk op onze volgende Algemene Vergadering en via de diverse mediakanalen. 

 

 

7. Clubgrade – informatie  

Mevr. Nancy Beeckman, sportfunctionaris, geeft uitleg over dit ontwerp dat steun op maat wil bieden aan 

sportclubs (hoe “leegloop” vermijden, hoe ouders beter betrekken in de werking, hoe sponsoring ophalen, 

…).  Er is zelfs een korting op de prijs voorzien voor clubs die eventueel samen zouden intekenen op dit 

project. 

Verdere uitleg kan altijd verkregen worden via de stedelijke Sportdienst of via de website 

https://vlaamsesportfederatie.be/clubgrade.   

 

 

8.Mededelingen Sportdienst 

8.1 Sporthal 

De Schepen verklaart dat het budget (meer dan 2 miljoen euro) voor de renovatie van de sporthal werd 

goedgekeurd op het Schepencollege.  Onder andere het volledige dak, de isolatie (ook akoestisch), de gevel, de 

regenafvoer, de lift en de verlichting zullen onder handen worden genomen, zodat bij de beëindiging van de 

werken, we bijna een “nieuwe” sporthal zullen hebben. 

Hij verklaart ook dat de werken uitgevoerd zullen worden afhankelijk van de kalender van de gebruikers.  Het 

is de bedoeling dat de sportieve activiteiten kunnen blijven doorgaan en niet in het gedrang komen. 

Op een vraag verklaart de Schepen dat er dus geen uitbreiding komt van de sporthal, enkel een vernieuwing. 

8.2 Zwembad 

Voor de werken aan het zwembad (vernieuwing kleedruimtes, vernieuwing inkom, vergroting peuterbad, 

nieuw instructiebad met beweegbare boden, danszaal met aparte kleedruimte, buitenligweide) wordt een 

budget voorzien van zes tot acht miljoen euro, hoewel de Schepen toegeeft dat de werkelijke kost 

waarschijnlijk een veelvoud van dit bedrag zal zijn. 

Twee kandidaten stellen eind juni hun project voor. 

De werken zouden aanvangen in maart 2023 en zouden 12 tot 18 maanden duren. 

Over de uitbating (in eigen beheer of in privéhanden) is nog geen beslissing genomen.  In elk geval zal de stad 

te allen tijde het laatste woord hebben als het over tarieven gaat. 

8.3 Stedelijk petanquetornooi 

Nancy deelt mee dat dit tornooi ondertussen loopt met 18 deelnemende ploegen.  De finale zal doorgaan op de 

Graanmarkt tijdens de autoloze zondag (18-09-2022). 

8.4 Maand van de sportclub 

September is de maand van de sportclub. 

De Sportdienst zal zo snel mogelijk de mail hieromtrent rondsturen.  Kort gesteld kunnen clubs intekenen als 

gewone deelnemer (met de normale clubwerking) of als ambassadeur (organisatie van bijkomende 

activiteiten). 

8.5 Behoeftenonderzoek sportinfrastructuur 

Clubs zullen binnenkort een enquête ontvangen betreffende de behoeften aan (bijkomende) sportinfrastructuur.  

De Sportdienst doet een warme oproep om deze enquête zo goed mogelijk in te laten vullen door zo veel 

mogelijk leden per club. 

Anderzijds is ook de stad Ninove bezig met het in kaart brengen van alle “sportgronden” op het grondgebied.  

Dit teneinde eventueel plaats te vinden voor de inplanting van (nieuwe) sportinfrastructuur.  Dit zal echter niet 

meer voor deze legislatuur zijn. 

 

 

 

https://vlaamsesportfederatie.be/clubgrade


9.Allerlei 

9.1 Ontslag Diensthoofd Sport Mevr. Veerle De Clercq  

Naar aanleiding van de onverwachte en vooral snelle overschakeling naar een opdracht in het onderwijs van 

het Diensthoofd Sport, Mevr. Veerle De Clercq, leest de voorzitter een kort schrijven voor waarin ze de clubs 

bedankt voor de mooie samenwerking 

De Sportraad hoopt dat er spoedig duidelijkheid komt omtrent de aanstelling van een nieuw Diensthoofd 

Sport. 

9.2 Kantine Kaatsclub Eendracht Ninove Terjoden vzw 

Na de afbraak van het chalet (kantine) op het kaatsterrein, werd met de schooldirectie die nu gebruik maakt 

van de site op het kaatsterrein (klascontainers) een overeenkomst gesloten voor het gebruik van de refter bij 

(competitie)wedstrijden.  De school is echter terug gekomen op deze belofte waardoor de kaatsclub nu 

noodgedwongen is aangewezen op een “bierwagen” (geen mogelijkheid tot schuilen voor de supporters). 

Het gebruik van de refter of de plaatsing van een “kantinecontainer” dringt zich op.  De supporters kunnen 

namelijk niet in de steek worden gelaten en dan zwijgen we nog over het verlies aan inkomsten voor de club. 

De voorzitter meldt dat dit ook reeds werd behandeld op het meest recente Dagelijks Bestuur (05-05-2022).  

Er werd een officieel schrijven in verband hiermee gestuurd naar de Schepen die dit nogmaals zal voorleggen 

aan het Schepencollege. 

De Schepen belooft ook dat de herbelijning van het kaatsplein zeker volgende week aangebracht zal worden. 

9.3 Gebruik sportaccommodatie van de Ninoofse scholen 

Daar veel indoorclubs blijven kampen met een tekort aan infrastructuur, wordt de vraag gesteld of het niet 

mogelijk is om gebruik te maken van de sportaccommodatie van de scholen die ’s avonds en in de weekends 

tóch leegstaan.   

De Schepen en de secretaris antwoorden dat deze piste al vele malen uitgeprobeerd is, maar dat dit altijd op 

een “njet” stuit vanwege de scholen omwille van gebrek aan toezicht.  Bij het in kaart brengen van de 

sportaccommodatie binnen Ninove (zie punt 8.5, §2) zal hierbij rekening worden gehouden. 

 

 

Daarop sluit de voorzitter de vergadering af en dankt de leden voor hun aanwezigheid.   

Tot grote vreugde konden we het traditionele “drankje achteraf” weer fysiek laten doorgaan waardoor er weer 

“straffe verhalen” uitgewisseld konden worden. 

Tot de volgende Algemene Vergadering die is voorzien op donderdag 17 november aanstaande, zelfde locatie. 

 

 

 

De secretaris, 
 

Kurt Horrie 

 

 

 

 

Het Stadsbestuur, 
 

Marc Torrekens, Schepen van Sport 

Nancy Beeckman, Sportfunctionaris 

Patrick De Jonge, Sportfunctionaris 

 

 

 

De voorzitter, 
 

Kris Engels 

 


