Stedelijke Sportraad Ninove – Niet Fysieke Algemene Vergadering
Notulen van de digitale Algemene Vergadering van donderdag 20-05-2021
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 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: Fitclub Ninove, 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,
Dance Experience by LN
Duivensport:
Gevechtssport: Iaido Club Raito, Judoclub Ninove, Karate Hiryu vzw, Sandu Gym Muaythai Ninove vzw,
Karate Kachi
Handboogschieten: KHGB Sint-Sebastiaan, KHM Sint-Medard vzw, Verenigde Wipschutters Ninove
Hengelsport: Oude Dender, Visclub De Bertjes
Hockey: Dender Hockey vzw
Kaatsen: Eendracht Ninove, Amuzanten
Kubbsport: Nino-Kubb
Ornithologie: De Ninoofse Botvink
Paardensport:
Petanque:
Ruitersport:
Tennis: TC De Players vzw
Tafeltennis: TTC Ninove vzw
Voetbal: GSF Winnik Denderwindeke, KFC Voorde-Appelterre KVE Winnik vzw, KVK Ninove vzw, VC
OSTA Meerbeke, VK Jong Neigem vzw
Volleybal: MEVOC Meerbeke
Wielersport: Brothers On Bikes Events, Denderclub Ninove, Omloop Finish Team vzw, WC Denderwindeke
Sportief
Wielertoeristen: MTB Aspelare vzw, WTC De Abdijspurters, WTC Heghe Sportief vzw, WTC Neigem vzw
Zwemmen: De Kikkertjes vzw, Rescue Team Ninove vzw
Afwezig:
Dhr Evrard Gislain Kouadjo, lid Dagelijks Bestuur
VZW Dancecompany KA, Dansschool Emotion vzw, De Reisduif Appelterre, Heropstanding, Koninklijke
Denderbond Ninove, New Punchy Team vzw, KHM Concordia, Ninoofse Doelschutters, De Tabakvink

Appelterre, De Kalmoes vzw, Petanqueclub De Rapste ‘t Eerst, LRV De Koepoort, TC Sint-Kristoffel Pollare,
VK Nederhasselt vzw, Event’s Sport Academy & Management Consulting, KVC Vokajap Ninove,
Feestcomiteit Outer, Sint-Christoffelvrienden, Wielerclub De Redding vzw, Wielervrienden De Foxen
Aspelare, Wielervrienden Nederhasselt, Spooky Divers

Agenda
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9.

Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van 19-11-2019;
(her)Toetreding nieuwe club(s) en sportorganisatoren – advies;
Erkenning nieuwe sportclubs en sportorganisatoren – mededeling;
Stopzetting activiteiten sportverenigingen – kennisname;
Naamswijziging sportvereniging – kennisname;
Lidmaatschap Dagelijks Bestuur van Dhr. Eric Mertens – ontslag;
Balans en resultatenrekening Sportraad 2019 en 2020 – goedkeuring;
Budgetvoorstel Sportraad 2021 – goedkeuring;
Nieuw subsidiereglement voor organisatoren van wielerwedstrijden en andere organisaties van een
sportcompetitieseizoen – kennisname advies;
10. Extra subsidie noodfonds Corona Vlaamse Regering en ondersteuning sportverenigingen met
gebruiksovereenkomst in het kader van Covid-19-maatregelen – info;
11. Sportkrasjel 2021 – Gala-avond 50 jaar Sportraad/40 jaar sporthal – viering;
12. Mededelingen Sportdienst;
13. Allerlei
****************************
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze eerste niet fysieke Algemene Vergadering van de
stedelijke Sportraad ooit. Hij verklaart dat deze organisatie niet evident was, aangezien we onszelf hebben
moeten “heruitvinden” door de nog steeds geldende beperkende maatregelen.
Hij verontschuldigt zich voor het feit dat het al een tijdje geleden dat de leden nog van ons hoorden, maar ja, de
reden is jullie allen welbekend.
Vorig jaar zijn we niet kunnen samenkomen voor een Algemene Vergadering van de Sportraad wegens de
regionale en nationale pandemieregelgevingen. Jullie werden hiervan via de website en de sociale media op de
hoogte gebracht. Het Dagelijks Bestuur heeft echter niet stilgezeten en heeft te allen tijde en op verschillende
manieren de continuïteit van de Sportraad voortgezet, waarbij Ninove een voortrekkersrol kan toegeschreven
worden! Het is namelijk niet omdat er beperkingen zijn dat het sportlandschap stilstaat!
Zo werden door het Dagelijks Bestuur een aantal adviezen aan het stadsbestuur gegeven en werden
verschillende reglementen uitgewerkt of geüpdatet. Bovendien speelde de Sportraad een niet onbelangrijke rol
bij het tot stand komen van het advies van de bouwcommissie betreffende de investeringssubsidies voor
sportinfrastructuur.
Wij van het Dagelijks Bestuur hadden gehoopt om jullie in 2021 opnieuw fysiek te kunnen verwelkomen, maar
weerom gooit corona nog steeds roet in het eten. Daarom heeft het Dagelijks Bestuur, in samenspraak met de
Sportdienst en de Schepen, besloten tot deze digitale versie.
De voorzitter herhaalt ook 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. Zo komen we op een aanwezigheid van 43 leden (36 deelnemers aan de vergadering en 7
clubs die wel stemden, maar niet digitaal aanwezig zijn).
Hij heet ook de Schepen van Sport, dhr. Marc Torrekens en de Sportdienst (die een groot aandeel had in het
mogelijk maken van deze digitale vergadering – waarvoor dank) van harte welkom.

1. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van 26-03-2019
De notulen van deze vergadering (nu al anderhalf jaar geleden) werden bij de uitnodiging voor deze digitale
vergadering gevoegd.

Er worden verder geen inhoudelijke opmerkingen geformuleerd en de notulen van deze Algemene
Vergadering worden, met één onthouding, goedgekeurd, waarvoor dank aan onze secretaris.

2. (her)Toetreding nieuwe club(s) en sportorganisatoren – advies
De voorzitter deelt mee dat sedert de laatste Algemene Vergadering vijf clubs een aanvraag indienden om
(opnieuw) deel te kunnen uitmaken van de Sportraad.
Alle aanvragen van de betrokken clubs werden door het Dagelijks Bestuur onderzocht en, na eventuele
opvraging van enige toelichting, aangenomen/goedgekeurd.
Deze clubs zijn:
2.1 Dance Experience by LN vzw
De opname van deze club in de Sportraad wordt goedgekeurd mits twee onthoudingen;
2.2 Dancecompany KA vzw
De opname van deze club in de Sportraad wordt goedgekeurd mits twee onthoudingen;
2.3 Kaatsclub Amuzanten
De opname van deze club in de Sportraad wordt goedgekeurd mits één onthouding;
2.4 WTC Neigem vzw
De opname van deze club in de Sportraad wordt goedgekeurd mits één onthouding;
2.5 Dansclub Emotion vzw
De opname van deze club in de Sportraad wordt goedgekeurd mits twee onthoudingen.
De voorzitter heet de nieuwe clubs van harte welkom!

3. Erkenning nieuwe sportclubs en sportorganisatoren - mededeling
Volgende clubs deden een aanvraag om erkend te worden door de stad Ninove. Niet al deze clubs deden
ook een aanvraag om deel te kunnen uitmaken, of opnieuw deel te kunnen uitmaken, van de Sportraad, wat
het Dagelijks Bestuur betreurt.
Alle kandidaturen werden door het Dagelijks Bestuur behandeld en er werd aan het Stadsbestuur een gunstig
advies uitgebracht. Alle voorgestelde clubs werden door het Stadsbestuur erkend.
Hiervoor is geen goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist.
 Dance Experience by LN vzw
 Dancecompany KA vzw
 Kaatsclub Amuzanten
 WTC Neigem vzw (wielertoerisme)
 Dansschool Emotion vzw
 Techniektraining Van Snick
 DC The Power (darts)
 DC The Corner (darts)
 Bodysculpt (powertraining – personal training)

4. Stopzetting activiteiten sportverenigingen – kennisname
Volgende clubs meldden het stopzetten van hun sportieve activiteiten:
 TC Madison vzw (tennis) - de gebouwen werden verkocht en de nieuwe eigenaar had andere
doeleinden in het vooruitzicht;
 Dartsclub Cyberdarts - ontplooit geen sportieve activiteiten meer op Ninoofs grondgebied;
 FC Panters Okegem - fusie met KVK Ninove.

5. Naamsverandering sportvereniging – kennisname
Op de vergadering van 07/09/2020 nam het Dagelijks Bestuur kennis van de naamsverandering van Jogging
Club Ninove naar Fitclub Ninove.

6. Lidmaatschap Dagelijks Bestuur Dhr. Eric Mertens – ontslag
Als gevolg van een aantal verwikkelingen naar aanleiding van een (besloten) advies van de Sportraad, werd
door het Dagelijks Bestuur op een Bijzondere Vergadering van 21-12-2020 unaniem beslist om een einde te
maken aan het lidmaatschap van Dhr. Eric Mertens.
Op 29-12-2020 nam Dhr. Eric Mertens per mail aan de voorzitter persoonlijk ontslag.
Dhr. Eric Mertens en de voorzitter van de vereniging die hem afvaardigde bij het Dagelijks Bestuur werden
schriftelijk op de hoogte gebracht.

7. Balans en resultatenrekening Sportraad 2019 en 2020 – goedkeuring
Beide documenten werden samen met de uitnodiging voor deze digitale vergadering doorgestuurd.
De penningmeester geeft nog wat duiding bij de documenten.
Er worden geen opmerkingen gemaakt en zowel de balansen als de resultatenrekeningen 2019 en 2020
worden unaniem goedgekeurd.
De penningmeester wordt bedankt voor zijn nauwgezet werk.

8. Budgetvoorstel Sportraad 2021 – goedkeuring
Ook dit document werd meegestuurd met de uitnodiging en wordt door de penningmeester toegelicht.
Er worden geen opmerkingen gemaakt en het budgetvoorstel voor 2021 wordt unaniem goedgekeurd.
Ook voor dit puike werk wordt de penningmeester bedankt.

9. Nieuw subsidiereglement voor organisatoren van wielerwedstrijden en andere
organisaties van een sportcompetitieseizoen – kennisname advies
Reeds op 04-03-2020 gaf het Dagelijks Bestuur een gunstig advies betreffende dit reglement. Aangezien het
ontwerp werd aangepast aan de gewijzigde vigerende wetgeving en duidelijker is daar waar het de bedragen
van de subsidies betreft, werd aan de Sportraad een bijkomend advies gevraagd. Dit werd toegelicht op de
digitale vergadering van 29/10/2020 en behandeld op de (eveneens digitale) vergadering van het Dagelijks
Bestuur van 09/11/2020.
Na een gunstig advies van het Dagelijks Bestuur, werd dit reglement in december goedgekeurd door de
Gemeenteraad.
Hierbij de digitale link naar het betreffende document: https://www.ninove.be/subsidiereglementwielerwedstrijden-en-andere-organisaties-van-een-sportcompetitieseizoen
De Schepen verklaart, op een vraag van één van de leden, dat het verlagen van de transportkosten helaas niet
mogelijk is en wijst erop dat de huur reeds gratis is. Bovendien valt de bijdrage voor de transportkosten weg
wanneer het materiaal zelf afgehaald wordt én wordt er nog geholpen bij het op- en afladen. Hij bevestigt
ook dat het maximum van €400 behouden blijft.
Organisatoren van wielerwedstrijden op eenzelfde parcours die kort op elkaar volgen, kunnen bovendien
eventueel de transportkosten delen voor het aanleveren en terugbrengen van het uitgeleende materiaal.

10. Extra subsidie noodfonds Corona Vlaamse Regering en ondersteuning sportverenigingen met gebruiksovereenkomst in het kader van Covid-19-maatregelen - info
Ninove ontving van de Vlaamse regering €460.683,79 voor de ondersteuning van verenigingen in de
sectoren jeugd, cultuur en sport tijdens de coronaperiode.
Voor sport werd het volgende beslist:
 extra subsidies voor 2020 (nog eens dezelfde subsidie als in 2019), bovenop de reguliere van 2020
(€98.000);
 extra subsidies voor 2021 (de helft van de subsidie van 2019) bovenop de reguliere van 2021
(€49.000);
 niet-erkende verenigingen: kunnen worden uitgenodigd om een ‘werkingsdossier’ in te dienen zoals de
erkende en op basis daarvan een gelijkaardige subsidie toegekend krijgen.

Het is de stad niet ontgaan dat het nu moeilijke tijden zijn voor sportverenigingen met eigen infrastructuur
omwille van alle maatregelen rond COVID-19.
De Gemeenteraad besliste om in dit kader de sportverenigingen met infrastructuur in eigen beheer te
ondersteunen met een aangepaste regeling als volgt:
 de sportverenigingen met een gebruiksovereenkomst bekomen één jaar uitstel van betaling voor de
facturen, uitgereikt op datum van 30/11/2020;
 de sportverenigingen ontvangen geen factuur voor het jaar 2021;
 de gebruiksovereenkomsten van de sportclubs worden met 1 jaar verlengd.
Op een vraag van één van de leden bevestigt de Schepen dat deze subsidies zullen uitbetaald worden samen
met de beleidssubsidies.
Volgens de Schepen is dit een welgekomen steun voor de sportclubs, met dank aan de Vlaamse overheid en
het Ninoofse stadsbestuur.
Verder is er nog een aanvullende subsidie in de maak voor tijdelijke samenwerkingsverbanden (minimum
drie actoren van wie er minstens twee een door het stadsbestuur erkende vereniging zijn). Dit staat
geagendeerd op de Gemeenteraad van mei, “Cultuur - coronasubsidies in de vorm van stimuleringscheques
aan verenigingen 2021 - reglement – goedkeuring”. Er zal voorgesteld worden om een bedrag van
€50.000,00 ter beschikking te stellen, in de vorm van 40 stimuleringscheques van €1.250,00, voor
initiatieven die als doel hebben het heropstarten van het verenigingsleven en/of het bevorderen van het
gemeenschapsleven na afloop van de coronapandemie.

11. Sportkrasjel 2021 – Gala-avond 50 jaar Sportraad/40 jaar sporthal – viering
De Sportkrasjel editie 2020 ging om coronaredenen niet door. Er werd een oproep gedaan aan de leden om
hun kampioenen door te geven aan de Sportdienst. Aangezien vele competities niet konden plaatsvinden in
2020, was de respons mager. Daarom heeft het Dagelijks Bestuur beslist om de editie 2021 van de
Sportkrasjel te laten gaan over TWEE sportjaren. Gezien appelen en peren niet te vergelijken zijn, zullen er
geen laureaten worden verkozen, maar elke voorgedragen kandidaat-laureaat zal gehuldigd worden indien
deze aan de voorwaarden van het betreffende reglement voldoet.
De viering zelf zal er iets anders uitzien dan normaal. Aangezien we in 2021 het 50-jarig bestaan van de
Sportraad en het 40-jarig bestaan van de sporthal te vieren hebben, heeft het Dagelijks Bestuur beslist om er
een gala-avond van te maken. Alles zal plaatsvinden in de Sporthal, met o.a. sprekers, huldigingen,
sportdemonstraties en een receptie achteraf. Kortom een avondvullend programma waar jullie binnenkort
zeker meer gaan van horen.
De leden van het Dagelijks Bestuur doen dan ook een warme oproep om 27-11-2021 reeds vrij te houden in
jullie agenda.

12.Mededelingen Sportdienst
12.1 Wandelen en fietsen
Dit waren de sporten bij uitstek in coronatijd. De Sportdienst heeft hierop ingespeeld met volgende
activiteiten:
QR wandelingen in de deelgemeenten: dit zijn wandelingen van 5 à 6 km, te volgen via routeyou. Op de
wandeling kom je 8 à 10 QR codes tegen. Bij het inscannen van de code krijg je een beweegopdracht.
Tour van de 11 Ninoofse deelgemeenten: fietstocht van 41 km door de deelgemeenten van Groot-Ninove,
ook te volgen via routeyou.
Algemene info over deze activiteiten kan je vinden op www.ninove.be.
De regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen heeft een fietsroute ontwikkeld die passeert door de 11
gemeenten/steden van de regio. De route krijgt de benaming ‘sporthallenroute’ en zal gepromoot worden
via een evenement, op het ogenblik dat de coronamaatregelen het toelaten (sporthallen en cafetaria’s open).
De link voor deze fietstocht: https://www.ninove.be/tour-van-de-ninoofse-deelgemeenten.
12.2 Wandelen en fietsen
Via het burgerplatform ‘mijnninove.be’ konden burgers voorstellen/ideeën formuleren. Wanneer een
voorstel meer dan 100 stemmen kreeg, werd dit afgetoetst naar haalbaarheid. Zo werd het voorstel
geformuleerd om een petanquetornooi te organiseren tussen de deelgemeenten. De Sportdienst zal een
vergadering beleggen met de trekkers van dit initiatief, de Sportdienst zal de activiteit ondersteunen.

De schepen vermeldt hierbij dat de technische dienst de petanqueterreinen van de stad zal opfrissen.
12.3 Barpark
Er wordt een barpark (outdoor toestellen/street workout) gerealiseerd in het stadspark, waarbij drie
mogelijke locaties worden vooropgesteld. De clubs ontvingen een mail waarbij ze hun stem kunnen
uitbrengen over de locatie. De realisatie is voorzien in het najaar, het is de bedoeling om een zo groot
mogelijk publiek aan te spreken met dit barpark.
De Schepen voegt hieraan toe dat stad Ninove hievoor een budget van €25.000 heeft voorzien – met dank
aan het Schepencollege.
12.4 Maand van de sportclub
September is de maand van de sportclub.
De Sportdienst heeft zich bij Sport Vlaanderen aangemeld als organisator van de maand van de sportclub en
zal een oproep doen naar de sportclubs om deel te nemen aan dit evenement.
Door corona kunnen clubs misschien leden verloren hebben en de maand van de sportclub kan een aanzet
zijn om nieuwe leden te werven. Een sportbeurs, initiaties tijdens autoloze zondag, ... behoren tot de
mogelijkheden.
Informatie volgt later.
12.5 On-line gebeuren
- Ticketgang voor reservatie infrastructuur (buurthuizen, sportcentrum, jeugdcentrum) en voor
uitleendienst (materiaal).
- Eagle voor aanvragen (sport)evenementen en wielerwedstrijden
(gewone bewegwijzering, zonder randactiviteiten, hoeft niet aangevraagd te worden als evenement)
12.6 Taalbad in Ninove
Teledienst, Armoedenetwerk Groeneweg, Huis van het Kind en Ninove Welzijn engageren zich om tijdens
de zomervakantie actief aanwezig te zijn in wijk de Groenweg.
Enerzijds worden er zeven speelnamiddagen georganiseerd voor alle kinderen uit de buurt. Telkens op
woensdag van 14:00 tot 17:00 hr.
Anderzijds gaan zij ook de zomerscholen organiseren van 09 tot 20 augustus.

13.Allerlei
13.1 Stand van zaken zwembad
Op en vraag van één van de leden, meldt de Schepen dat er “witte rook” is in dit verband. Meer info zal
later volgen.
13.2 Basketclub Ninove
De afgevaardigde van deze club meldt dat ze eventueel in de toekomst willen meewerken aan de
Sportkrasjel met een demonstratie. Zowel de voorzitter als de Schepen juichen dit voorstel toe, en dit zal
zeker in het achterhoofd gehouden worden.
13.3 Visplaatsen aan de Dender
Op een vraag van één van de leden, antwoordt de Schepen dat er plannen zijn om deze plaatsen in orde te
brengen tegen het einde van dit jaar.
13.4 Finse piste in stadspark
Na een opmerking geeft de Schepen toe dat de toestand van de Finse piste in het stadspark zich inderdaad
niet in een optimale toestand bevindt. Het weer zit echter niet mee om een nieuwe toplaag aan te brengen.
Stad Ninove overweegt en heraanleg van de piste, echter in functie van de beschikbare budgetten.
Daarop sluit de voorzitter de vergadering af en dankt de leden voor hun digitale aanwezigheid. Hij bedankt
uitdrukkelijk de Sportdienst voor de schitterende algemene samenwerking en ook voor de ondersteuning bij de
totstandkoming van deze (ongewone) digitale vergadering.
De Schepen en de Sportdienst benadrukken dat Ninove één van de best werkende Sportraden uit de ruime
omgeving heeft. Zij spreken hun waardering uit voor de gedrevenheid van de leden van deze adviesraad, zelfs
in deze moeilijke tijden. De schepen looft daarenboven ook de Ninoofse sportclubs die de moed niet hebben
verloren in deze uitzonderlijke periode.

Traditioneel werden de leden uitgenodigd voor een drankje hen aangeboden door het Dagelijks Bestuur van de
Sportraad … jammer dat dit wegens de coronatijden niet mogelijk was.
Hopelijk kunnen we elkaar fysiek terugzien op de volgende Algemene Vergadering van 18-11-2021 in de
bovenzaal van het CC De Plomblom!

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

