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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, Martine De Meu, Erna Lauwereys, Leden  

Dhrn. Gaston Desmet, Dirk Glibert, Eric Mertens, Leden 
 

Vanwege het stadsbestuur 

Mevr. Tania De Jonge, Burgemeester 

Dhr. Marc Torrekens, Schepen van Sport 

Mevr. Veerle De Clercq, Diensthoofd Sport 

Juffr. Yana Matté, Coördinator UiTPAS Ninove 
 

Afgevaardigden van de volgende sportverenigingen 

Atletiek: VITA, Joggingclub Ninove 

Badminton: BAD’86 vzw 

Basket: BBC United Ninove 

Biljarten: KBC De Ster 

Dansen: Dansgroep Salvandy, Dansschool Kidz & Co, Den Belleman Salsa en Country Line Dansers, 

Dansschool FLEX vzw 

Duivensport: Boeren Ondereen Denderwindeke, Heropstanding Appelterre 

Gevechtssport: Judoclub Ninove, Karateclub Hiryu Ninove vzw, Iaido Club Raito, Sandu Gym Muaythai 

Ninove vzw  

Handboogschieten: Sint-Sebastiaan, Sint-Medard, Verenigde Wipschutters 

Hengelsport: Oude Dender, Ninofish-Denderteam, HTB Fishing Club, Het Goudvisje  

Hockey: Denderhockey vzw 

Kaatsen: Eendracht Ninove 

Ornithologie: De Tabakvink, De Ninoofse Botvink 

Paardensport: De Kalmoes vzw  

Petanque: Petanqueclub De Rapste  

Ruitersport : LRV Wedergrateruiters Denderwindeke, LRV De Koepoort 

Tennis: TC De Players  

Tafeltennis: TTC Ninove 

Voetbal: KVK Ninove, SV Voorde, Eendracht Winnik, FC Panters Okegem, Sporting Lebeke-Aalst, VC 

Eendracht Appelterre, VK Nederhasselt, VK Jong Neigem 

Volleybal: MEVOC Meerbeke 

Wielersport: Denderclub Ninove, Feestcomiteit Outer, De Foxen, Flanders Cycling Events vzw, 

Wielervrienden Nederhasselt, WC De Redding, WC Sint Christoffelvrienden, WC Kermis 

Maandagvrienden, WC Okegem Sportief 

Wielertoeristen: WTC De Abdijspurters, WTC Heghe Sportief, MTB Aspelare 

Zwemmen: De Dolfijnen, De Kikkertjes 

Scholen: PTI, SBS Seringen Nederhasselt, 

 

Afwezig:  

Dhr. Jean-Pierre De Greef, Lid Dagelijks Bestuur 



 

Biljartclub BC Blackyboys, Biljartclub Oude Statie, Dansgroep Vandaky, Koninklijke Denderbond, Karateclub 

Kachi, Aikido Takemusuaikidojo, Concordia, Ninoofse Doelschutters, Visclub De Waterduivels, De 

Walvissers vzw, Visclub Penneke Vis, Okegem Toekomst, Skybirds, Rijbaan Molenzicht, TC Madison, 

VOKAJAP Ninove, Dernycycling Ninove, WC Denderwindeke Sportief, De Jérômekes Vrienden, Wielerclub 

Ninoofse Wielervrienden, Rescue Team Ninove, TC Sint-Kristoffel, VC OSTA Meerbeke 

 
 

Agenda 
 

1. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van 12-11-2015; 

2. Aanwezigheden-afwezigheden clubs Algemene Vergadering – kennisgeving; 

3. (her)toetreding nieuwe club(s) en sportorganisatoren – advies; 

4. Jaarrekening en resultatenrekening 2015 – goedkeuring; 

5. Jaarverslag Sportdienst 2015; 

6. “De toekomst van de stedelijke sportraad” – info overlegmoment; 

7. UiTPAS Ninove - kennisgeving; 

8. Mededelingen Sportdienst; 

9. Datum volgende Algemene Vergadering; 

10. Allerlei. 
  

 

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

 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze Algemene Vergadering en in het bijzonder de 

Burgemeester en de Schepen van Sport, waarna de agenda onmiddellijk wordt aangevat. 

 

 

1. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van 12-11-2015 

Er worden geen opmerkingen geformuleerd en de notulen van deze Algemene Vergadering worden unaniem 

goedgekeurd. 

  

De Burgemeester krijgt nu het woord van de voorzitter. Zij komt het anti-radicaliseringsplan van de stad 

Ninove voorstellen. Dit houdt de oprichting in van een integrale veiligheidscel waarin verschillende diensten 

zullen worden samengebracht. Deze cel zal dienstdoen als een centraal meldpunt en moet drempelverlagend 

werken. 

De Burgemeester vraagt de verenigingen die met jeugd werken (en dus zeker de sportclubs) om de adressen van 

de trainers en jeugdverantwoordelijken door te geven om deze in het najaar bijeen te brengen rond dit thema. 

Op deze bijeenkomst zullen deze personen een aantal aandachtspunten in verband met radicalisering aangereikt 

worden.  

Het is ook de bedoeling om jongeren weerbaarder te maken, niet alleen op het vlak van radicalisering, maar ook 

wat betreft drugs, drank, games & andere problematieken. 

Met een spontaan applaus wordt de Burgemeester bedankt voor haar klare en gedetailleerde uitleg. 

Daarbij aansluitend geeft Mevr. Declercq nog mee dat op Youtube een filmpje ter beschikking is ivm 

radicaliseren: “De kracht van gezag”. 

 

 

2. Aanwezigheden/afwezigheden clubs Algemene Vergadering - kennisgeving 

De voorzitter is verheugd met de aanwezigheid van de afgevaardigde van Sandu Gym Muaythai Ninove vzw 

waardoor er deze vergadering geen probleemgevallen zijn in verband met clubs die vier maal opeenvolgend 

afwezig zijn gebleven.  
 

 

3. (her)Toetreding nieuwe club(s) en sportorganisatoren – advies 

De voorzitter deelt mee dat drie clubs (Hengelsportvereniging New Ponderosa, Gevechtssportclub Krav 

Maga Ninove en Dansschool FLEX vzw) een aanvraag deden om toe te treden tot de Sportraad. Eén club 

(Landelijke Rijvereniging De Koepoort) deed een aanvraag om her aan te sluiten bij de Sportraad.  

mailto:V@nd@ky


De voorzitter stelt deze verenigingen voor aan de Algemene Vergadering en deelt mee dat de respectieve 

aanvragen tot toetreding reeds door het Dagelijks Bestuur werden onderzocht en gunstig geadviseerd.  

Bij handopsteking worden de vier verenigingen unaniem (her)opgenomen in de Sportraad.  

 

 

4. Jaarrekening en resultatenrekening Sportraad 2015 – goedkeuring  

Beide documenten werden meegestuurd met de uitnodiging voor de Algemene Vergadering. 

Beide zaken werden reeds uitvoerig door het Dagelijks Bestuur van de Sportraad besproken en goedgekeurd. 

Na een korte toelichting door de penningmeester, worden de jaarrekening en de resultatenrekening 

Sportraad 2015 bij handopsteking unaniem goedgekeurd. 

 

 

5. Jaarverslag Sportdienst 2015 

Mevr. De Clercq, Diensthoofd Sport, bespreekt aan de hand van een PowerPointpresentatie dit jaarverslag 

en licht de verwezenlijkingen van de actieplannen toe. 

 

 

6. “De toekomst van de stedelijke Sportraad” – info overlegmoment 

Mevr. De Clercq en de secretaris geven een beknopt overzicht van de bedoeling van deze brainstorming, 

alsook van het verloop van dit overlegmoment.  Er wordt tevens een oproep gedaan voor medewerking aan 

initiatieven in dit kader naar de toekomst toe. 

 

 

7. UiTPAS Ninove - kennisgeving 

Juffr. Yana Matté, coördinator UiTPAS Ninove, geeft aan de hand van een PowerPointpresentatie een 

overzicht van dit initiatief en de uitgebreide mogelijkheden ervan naar de sportclubs toe. 

 

 

8. Mededelingen Sportdienst 

8.1. Pilootproject M-factor 

Dit Vlaamse project zet in op competenties bij de Vlaamse trainers en coaches om motiverend de sporters te 

coachen (www.mfactor.be). 

8.2. Time out tegen pesten 

Dit jaar wil de Vlaamse sportsector het thema pesten aanpakken. Het project “Time out tegen pesten” 

informeert, stimuleert en ondersteunt de sportsector om actief aan een pestvrije omgeving te werken.  Meer 

informatie op www.topindesport.be.  

8.3. Vrijwilligersvriendelijke sportclub 

Hierbij ondersteunt Dynamo Project de sportclubs en federaties bij de uitbouw van een duurzaam 

vrijwilligersbeleid. Op de website van Dynamo Project kan hierover een digitale brochure met bijhorende 

tools worden geconsulteerd. 

8.4.Project Trage Wegen 

Ninove wil een aantal trage wegen in kaart brengen. Dit project biedt tal van mogelijkheden op vlak van 

ruilverkaveling, maar ook in het kader van de sport (wandel- en fietswegen, mountainbike, …). 

8.5. Sportelen@C 

Dit initiatief voor senioren uit de regio trekt op 17-05-2016 met zo’n 350 deelnemers naar zee voor een dag 

vol activiteiten. 

8.6. 10.000 stappen clash 

Deze sportieve uitdaging staat van 30-04-2016 tot 28-05-2016 open voor alle inwoners van Ninove. 

Brochures worden ter beschikking gesteld van de leden van de Algemene Vergadering. Verdere info kan ook 

bekomen worden bij de Sportdienst en de Dienst Sociale Zaken. 



8.7. Dag van de Jeugdsportbegeleider 

Dit initiatief van de Regiosportdienst verschoof van december naar juni. Ook de aanpak veranderde. Dit jaar 

gaat het over jeugdcoaching, vooral dan toegespitst op voetbal, basketbal en volleybal.  Andere 

(jeugd)coaches kunnen hier echter ook wat van leren! Brochures zijn ter beschikking. 

8.2. #sportersbelevenmeer 

Sport Vlaanderen organiseert in een nieuw concept de “Maand van de Sportclub” voortaan twee maal per 

jaar. Meer info kan bekomen worden bij de Sportdienst en op www.sportersbelevenmeer@sport.vlaanderen. 

 

 

9. Datum volgende Algemene Vergadering 

De voorzitter nodigt de sportclubs uit op de volgende Algemene Vergadering die zal doorgaan op donderdag 

17-11-2016 om 20.00 Hr in het CC De Plomblom. Op deze vergadering zal ook de verkiezing van de 

sportlaureaten gebeuren die dan zullen gehuldigd zullen worden op de jaarlijkse Sportkrasjel die doorgaat op 

zaterdag 26-11-2016 in de cafetaria van de sporthal ‘t Sportstekske. 

De voorzitter doet ook nogmaals een warme oproep aan de sportclubs om dit jaar en in de toekomst enige 

aandacht te besteden aan de voordracht van vrijwilligers in de categorie “Beste Vrijwilliger”.  

Ook de Schepen sluit zich hier volmondig bij aan. 

 

 

10. Allerlei 

De Schepen benadrukt dat Ninove inspanningen doet om de beste omstandigheden voor sporters te creëren, 

ook naar de toekomst toe, en somt een aantal (toekomstige) verwezenlijkingen op: 

 de aankoop van nieuwe judomatten die ondertussen tot ieders tevredenheid zijn geleverd; 

 de aankoop van een nieuwe polsstokmat; 

 de nieuwe verlichting voor de atletiekpiste; 

 de dieptereiniging van de atletiekpiste; 

 het plaatsen van een tribune op de atletiekpiste; 

 het plaatsen van AED-toestellen aan de sporthal en aan andere sportterreinen (hiervoor zal een korte 

opleiding aangeboden worden); 

 aanbrengen van (zee)zand op het beachvolleybal terrein; 

 voorzien van een buitendouche voor het beachvolleybal terrein; 

 nieuwe terreinverlichting aan het voetbalplein van V.K. Nederhasselt; 

 kunstgrasveld op het voetbalterrein van E. Denderwindeke; 

 aankoop voetbalterrein(en) binnen de accommodatie van E. Appelterre; 

 … 

 

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

Na de vergadering werden alle leden naar aloude goede gewoonte uitgenodigd voor een drankje hen 

aangeboden door het Dagelijks Bestuur van de Sportraad. 

 

 

De secretaris 
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De voorzitter 
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