Stedelijke Sportraad Ninove – Niet-Fysieke Algemene Vergadering
Notulen van de digitale Algemene Vergadering van donderdag 18-11-2021
Plaats: Digitale vergadering van thuis uit

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
Mevrn. Tamara Coppens, Erna Lauwereys, leden
Dhrn. Geo De Cleer, Jean-Claude De Vleeschouwer, Evrard Gislain Kouadjo en Hubert Simoens, leden
Vanwege het stadsbestuur
Dhr. Marc Torrekens, Schepen van Sport
Mevr. Veerle De Clercq, Diensthoofd Sport
Mevr. Nancy Beeckman, Sportgekwalificeerd ambtenaar
Dhr. Patrick De Jonge, Sportdienst Ninove
Afgevaardigden van de volgende sportverenigingen
Atletiek: VITA vzw
Badminton: BAD’86 vzw
Basket: BBC United Ninove vzw
Dansen: Country & Salsa Dancers vzw, Dansgroep Vandaky vzw, De Salvandy vzw, Flex vzw Dansschool,
VZW Dancecompany KA, Dance Experience by LN
Duivensport: De Reisduif Appelterre
Gevechtssport: Iaido Club Raito, Judo en Fitclub Ninove, Karate Hiryu vzw, Karate Kachi
Handboogschieten: KHGB Sint-Sebastiaan, KHM Concordia, KHM Sint-Medard vzw, Verenigde Wipschutters
Ninove
Hengelsport: Oude Dender, Visclub De Bertjes
Hockey: Dender Hockey vzw
Kaatsen: Eendracht Ninove Terjoden vzw, Amuzanten
Kubbsport: Nino-Kubb
Ornithologie: De Ninoofse Botvink
Paardensport:
Petanque:
Ruitersport: LRV De Koepoort,
Tafeltennis: TTC Ninove vzw
Tennis: TC Sint-Kristoffel Pollare, TC De Players vzw
Voetbal: GSF Winnik Denderwindeke, KFC Voorde-Appelterre KVE Winnik vzw, KVK Ninove vzw, VK
Jong Neigem vzw, VK Nederhasselt vzw, Event’s Sport Academy & Management Consulting,
Volleybal: KVC Vokajap Ninove, MEVOC Meerbeke
Wielersport: Brothers On Bikes Events, Koninklijke Denderclub Ninove, Feestcomiteit Outer, Omloop Finish
Team vzw, Sint-Christoffelvrienden
Wielertoeristen: MTB Aspelare vzw, WTC De Abdijspurters, WTC Heghe Sportief vzw
Zwemmen: De Kikkertjes vzw, Rescue Team Ninove vzw
Afwezig:
Fitclub Ninove, Dansschool Emotion vzw, Heropstanding, Koninklijke Denderbond Ninove, New Punchy
Team vzw, Sandu Gym Muaythai Ninove vzw, Ninoofse Doelschutters, De Tabakvink Appelterre, De
Kalmoes vzw, Petanqueclub De Rapste ‘t Eerst, VC OSTA Meerbeke, WC Denderwindeke Sportief,

Wielerclub De Redding vzw, Wielervrienden De Foxen Aspelare, Wielervrienden Nederhasselt, WTC Neigem
vzw, Spooky Divers

Agenda
1. Goedkeuring notulen niet-fysieke Algemene Vergadering van 20-05-2021;
2. Ondersteuning taalstimulerende activiteiten binnen sportverenigingen – toelichting door Mevr. Celine
Lenvain, taalcoach stad Ninove;
3. Evaluatie (aanwezigheden) niet-fysieke Algemene Vergadering – kennisgeving;
4. Stopzetting activiteiten sportvereniging – kennisname;
5. Naamswijziging sportvereniging – kennisname;
6. Uitbreiding Dagelijks Bestuur Sportraad – toetreding – advies;
7. Budgetvoorstel Sportraad 2022 – goedkeuring;
8. Sportkrasjel 2021 – Gala-avond 50 jaar Sportraad/40 jaar sporthal – programma;
9. Mededelingen Sportdienst;
10. Allerlei.
****************************
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze tweede niet-fysieke Algemene Vergadering van de
stedelijke Sportraad. Hij verklaart dat hijzelf en het voltallige Dagelijks Bestuur er naar uitgezien hadden om
de clubafgevaardigden eindelijk weer eens persoonlijk te kunnen ontmoeten, maar dat weerom (in extremis)
corona roet in het eten heeft gegooid.
Gezien de huidige coronatoestand dienen, na overleg van de stedelijke veiligheidscel, voorlopig alle
vergaderingen van politieke organen en stedelijke adviesraden opnieuw digitaal te verlopen.
De voorzitter herhaalt nog eens de “vergaderdiscipline” die nodig is om deze digitale versie vlekkeloos te laten
verlopen.
Hij deelt tevens mee dat het Dagelijks Bestuur, na advies van de werkgroep ad hoc, op zijn (digitale)
vergadering van 10-05-2021 een principebeslissing nam waardoor de clubs die wél hun digitale stem
uitbrachten, maar deze avond niet aanwezig (ingelogd) zijn, opgenomen worden in het aanwezigheidsquorum
van deze avond. Dit was ook zo op de vorige niet-fysieke Algemene Vergadering.
Van de 65 aangesloten clubs waren er 48 aanwezig, 34 hebben ingelogd tijdens de niet-fysieke vergadering en
14 hebben voorafgaandelijk gestemd. Dat brengt ons op een aanwezigheidspercentage van 74%.
Twee clubs hebben ook geprobeerd om in te loggen, maar zijn daar om verschillende redenen niet in geslaagd.
Tijdens de vergadering hebben deze clubs geprobeerd telefonisch en via mail contact op te nemen met de
voorzitter en/of de secretaris.
Daarom werd door het Dagelijks Bestuur een principebeslissing genomen waarin werd besloten om ook deze
twee clubs (Visclub De Bertjes en Wielerclub Sint-Christoffelvrienden) op te nemen in het
aanwezigheidsquorum en dit omwille van hun geleverde inspanningen en gezien het buiten hun wil was dat ze
niet konden inloggen.
De voorzitter verwelkomt ook de Schepen van Sport, dhr. Marc Torrekens, de Sportdienst (die wederom een
groot aandeel had in het mogelijk maken van deze digitale vergadering – waarvoor dank), mevr. Celine
Lenvain, taalcoach van de stad Ninove en juffr. Lana De Nil die deze vergadering als waarnemer zal bijwonen.

1. Goedkeuring notulen niet-fysieke Algemene Vergadering van 20-05-2021
De notulen van deze niet-fysieke vergadering werden bij de uitnodiging voor deze digitale vergadering
gevoegd.
Er worden geen inhoudelijke opmerkingen geformuleerd en de notulen van deze Algemene Vergadering
worden unaniem goedgekeurd, waarvoor dank aan onze secretaris.

2. Ondersteuning taalstimulerende activiteiten binnen sportverenigingen – toelichting
Mevr. Celine Lenvain, taalcoach Stad Ninove
Mevr. Celine Lenvain stelt zichzelf, haar taken en werking voor aan de hand van een PowerPointpresentatie.
Deze presentatie zal doorgestuurd worden en overgemaakt aan de leden van de Sportraad.
Aan het einde van haar betoog was er een mogelijkheid om vragen te stellen en vanzelfsprekend blijft mevr.
Lenvain ter beschikking indien er in de toekomst nog vragen of problemen mochten zijn.
De voorzitter bedank mevr. Lenvain voor haar beknopte, maar niettegenstaande interessante en heldere
uiteenzetting.

3. Evaluatie (aanwezigheden) niet-fysieke Algemene Vergadering - kennisgeving
De voorzitter deelt mee dat op de vorige digitale vergadering van de Sportraad (de eerste ooit in de
geschiedenis!), 36 deelnemers “fysiek” aanwezig waren (ingelogd). 7 clubs hadden wél voorafgaandelijk
het stemformulier ingevuld, maar waren die avond niet digitaal aanwezig. Dit bracht ons (ten gevolge de
principebeslissing van het Dagelijks Bestuur van 10-05-2021 – zie eerder) aanwezigheidsquorum op 43
aanwezigheden. Op een totaal van 65 aangesloten clubs, geeft dit aan aanwezigheidspercentage van 66%.
De voorzitter erkent dat een digitale vergadering niet het ideale medium is om samen te komen met alle
clubs, ook al omdat niet elke club voldoende digitaal onderlegd is. Het alternatief, namelijk NIET
samenkomen, wordt echter door het Dagelijks Bestuur niet als een optie gezien. Het sportlandschap blijft
evolueren, ondanks corona, en het Dagelijks Bestuur ziet het als zijn plicht om de aangesloten clubs zo goed
mogelijk op de hoogte te houden en te ondersteunen.
De voorzitter wenst ook nog eens uitdrukkelijk de Sportdienst te bedanken voor de puike samenwerking,
niet alleen in het algemeen, maar ook specifiek bij de voorbereiding, uitvoering en afhandeling van de
digitale Algemene Vergadering(en).

4. Stopzetting activiteiten sportvereniging – kennisname
De Algemene Vergadering neemt kennis van het stopzetten van de sportieve activiteiten van
Duivenmaatschappij “De Boeren Ondereen”.
De voorzitter bedankt de club voor de jarenlange goede en constructieve samenwerking.

5. Naamsverandering sportvereniging – kennisname
Het Dagelijks Bestuur nam kennis van de naamswijziging van volgende clubs:
 Judoclub Ninove werd Judo & Fitclub Ninove;
 Kaatsclub Eendracht Ninove werd na een fusie Eendracht Ninove Terjoden vzw.

6. Uitbreiding Dagelijks Bestuur Sportraad – toetreding – advies
Dhr. Patrick Goelens werd door Judo & Fitclub Ninove voorgedragen als lid voor het Dagelijks Bestuur van
de Sportraad. Dhr. Goelens (digitaal aanwezig) krijgt de kans om zijn kandidatuur online toe te lichten.
Op zijn vergadering van 08-11-2021 onderzocht het Dagelijks Bestuur de kandidatuur van dhr. Goelens en
kwam daarbij tot het besluit dat het hier om een perfect geldige kandidaatstelling ging.
De kandidatuur van dhr. Goelens wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
Na stemming wordt dhr. Goelens met één onthouding opgenomen binnen het Dagelijks Bestuur. De
voorzitter, de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur heten hem van harte welkom!
De voorzitter meldt dat er nog steeds drie plaatsen vacant zijn binnen het Dagelijks bestuur en doet een
warme oproep naar de andere leden van de Algemene Vergadering.

7. Budgetvoorstel Sportraad 2022 – goedkeuring
Ook dit document werd meegestuurd met de uitnodiging en wordt, omwille van de fysieke afwezigheid van
de penningmeester, toegelicht door de voorzitter.
Er worden geen opmerkingen gemaakt en het budgetvoorstel voor 2022 wordt unaniem goedgekeurd.
De penningmeester wordt bedankt voor dit puike werk.

8. Sportkrasjel 2021 – Gala-avond 50 jaar Sportraad/40 jaar sporthal – programma
Nadat de Sportkrasjel editie 2020 om coronaredenen niet doorging, werden er dit jaar kosten noch moeite
gespaard om de gala-editie de nodige glans en glamour te geven. Alles was reeds in kannen en kruiken voor
een volwaardige viering.
Helaas, in plaats van jullie vanavond het volledige programma te kunnen voorstellen, hebben we op een
“pre-Algemene Vergadering” net vóór deze vergadering, met spijt in het hart moeten besluiten om ook de
editie die was aangekondigd voor dit jaar, alsnog af te gelasten omwille van de verstrengde
coronamaatregelen.
In samenspraak met de Stad Ninove en de Sportdienst hebben we ervoor gekozen om, in de plaats van een
“afgekookte” versie te moeten presenteren, op een later tijdstip te gaan voor “het volle pond”.
We houden jullie op de hoogte!

9.Mededelingen Sportdienst
9.1 Covid-19
De maatregelen van de verschillende overheden volgen elkaar in sneltempo op. De Sportdienst probeert
steeds kort op de bal te spelen door de clubs in de mate van het mogelijke tijdig in te lichten van de almaar
veranderende situaties en richtlijnen. Hou daarom jullie mailbox en de sociale media goed in de gaten!
9.2 Barpark
De gunning voor de realisatie van een barpark (outdoor toestellen/street workout) werd gedaan (zie ook
punt 12.3 van de notulen van de vorige Algemene Vergadering). Rond nieuwjaar zal dit barpark
gefinaliseerd worden.
9.3 Basketdoelen op kaatsplein
Naast het kaatsplein wordt nu gewerkt aan het opzetten van een tijdelijke school.
Voor dit kaatsplein werden ook basketdoelen aangekocht. De plaatsing van deze doelen en het aanbrengen
van de nodige belijning kan echter nog niet worden uitgevoerd gezien de werken voor de tijdelijke school.
Dit wordt doorgeschoven naar 2022.
9.4 Digitale Verenigingsloket

Op 21-10-2021 lanceerde de Vlaamse Overheid het digitale Verenigingsloket. Dit digitale loket
dient nog verder ontwikkeld te worden, en kan daarom jullie inbreng gebruiken. Feedback is
waardevol. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op het participatieplatform
https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/denk-mee-na-over-het-verenigingsloket.
9.5 Renovatie Sporthal
De Schepen overloopt de investeringen voor de sporthal die (voor 1,5 miljoen euro) zijn gepland.
De timing is nog niet definitief, maar het studiebureau wordt binnenkort gegund. Bedoeling is dat zij een
bestek opmaken aan de hand van het eisenpakket van de Stad Ninove.
Er zal op toegezien worden dat de hinder voor de verenigingen tot een minimum wordt beperkt en dat de
werken aan de binnenkant zo veel mogelijk gebeuren tijdens de maanden mei en juni (de luwe periode).
Bovendien kunnen heel wat werken ook van buitenaf gebeuren.
Op een vraag van één van de leden verzekert de Schepen dat de raming voor de herstellingen aan de ramen
van de bovenzalen wordt opgenomen in de renovatieplannen.
9.6 Renovatie Zwembad
De Schepen licht het programma toe. Bedoeling is dat de gunning rond is tegen januari 2022. De werken
zouden dan in maart 2022 aanvangen, tegen maart 2023 zou de opening moeten plaatsvinden

Er komt een nieuw onthaal, nieuwe kleedkamers, een spiegelzaal met parketvloer met aparte kleedkamers en
douches, alsook een instructiebad met beweegbare boden (8x21m). Bovendien wordt het volledige gebouw
geoptimaliseerd.
Dit is een ambitieus project waar de gebruikers naar uitkijken.
9.7 Webinars
Er worden heel wat goeie webinars georganiseerd door partnerorganisaties.
Dynamoproject is opgenomen door de Vlaamse Sportfederatie, op die website kan je dus heel wat nuttige
opleidingen terug vinden:
https://www.vlaamsesportfederatie.be/nieuws-en-inspiratie/clubbinding-schrijf-je-in-voor-de-verdiependewebinars.
https://www.vlaamsesportfederatie.be/nieuws-en-inspiratie.
9.8 Dag van de Sportclubbestuurder
De digitale versie gaat door op 20-11-2021, gevolgd door een fysieke versie op 11-12-2021 in Flanders
Expo.
Meer info op https://www.vlaamsesportfederatie.be/nieuws-en-inspiratie/de-digitale-dag-van-desportclubbestuurder-komt-eraan.
9.9 Verplichte CO²-meters
Iedereen kent het Koninklijk Besluit waarin de CO²-meters verplicht werden in sportlokalen en kleedkamers.
Hiertegen is heel wat tegenkanting gekomen. De ventilatienormen brengen volgens de Vlaamse
Sportfederatie en het Netwerk Lokaal Sportbeleid de sportsector in gevaar. Deze organisaties hebben een
open brief geschreven naar beleidsmakers.
Zij vragen het volgende aan Vlaanderen/België:
overwegende bovenstaande vragen wij als Netwerk Lokaal Sportbeleid:
 geen verplichte permanente monitoring in iedere ruimte, maar een uitgewerkt plan waar CO²-meting
deel van uitmaakt en zal uitmonden in betere ventilatie en luchtkwaliteit (cfr. Ventilatieplan) met
haalbare normen en grenswaardes;
 een redelijke overgangsperiode (cfr. het invoeren van energienormen met een overgangsperiode van
verschillende jaren) voor duurzame oplossingen;
 financiële en andere ondersteuning bij de investeringen en werken die ons de komende maanden en
jaren te wachten staan (subsidiëring met focus op renovatie en ventilatie – zowel bovenlokaal als
lokaal). Naast financiële steun gaat dit ook over advies en richtlijnen rond ventilatie en energie,
specifiek aangepast aan de sportsector.
9.10 Sporters-beleven-meer award
Opnieuw tekende onze Sportdienst hierop in en diende een dossier in. Uitreiking voorzien op 09-12-2021.
Duimen maar.
9.11 Zaalvoetbaltornooi voor de jeugd
Dit jaarlijks terugkomende tornooi voor de jeugd gaat door van 27 tot 30-12-2021 in de sporthal ‘t
Sportstekske. De Sportdienst is in volle verwachting van de inschrijving van de verschillende jeugdploegen.

10.Allerlei
Er werden geen onderwerpen aangebracht in deze rubriek.

Daarop sluit de voorzitter voor de tweede maal een niet-fysieke Algemene Vergadering af en dankt de leden
voor hun digitale aanwezigheid.
Het traditionele drankje dat normaal wordt aangeboden door het Dagelijks Bestuur van de Sportraad moet ook
nu weer gemist worden. Uitstel is echter geen afstel.
Hopelijk kunnen we elkaar volgend jaar opnieuw fysiek terugzien op één van de volgende Algemene
Vergaderingen.

De secretaris,
Kurt Horrie

Het Stadsbestuur,
Marc Torrekens, Schepen van Sport
Veerle De Clercq, Diensthoofd Sport
Nancy Beeckman, Sportgekwalificeerd
ambtenaar
Dhr. Patrick De Jonge, Sportdienst Ninove

De voorzitter,
Kris Engels

