
Stedelijke Sportraad Ninove - Algemene Vergadering 

 

 

Notulen van de Algemene Vergadering van donderdag 03-05-2018 
 

Plaats: Cultuurcentrum “De Plomblom” Ninove 
 

Aanwezig 
 

Vanwege het Dagelijks Bestuur van de Sportraad 

Dhr. Kris Engels, voorzitter 

Dhr. Luc Chevalier, ondervoorzitter 

Dhr. Bart Van Heghe, penningmeester & waarnemend secretaris 

Dhr. Benny Lievens, PR-verantwoordelijke 
 

Mevrn. Tamara Coppens, Martine De Meu, Erna Lauwereys, Leden  

Dhrn. Dirk Glibert, Eric Mertens, Leden 
 

Vanwege het stadsbestuur 

Dhr. Marc Torrekens, Schepen van Sport 

Mevr. Veerle De Clercq, Diensthoofd Sport 

Dhr. Michiel Tieleman, Medewerker Sportdienst 
 

Afgevaardigden van de volgende sportverenigingen 

Atletiek: VITA, Joggingclub Ninove 

Badminton: BAD’86 vzw 

Basket: BBC United Ninove 

Dansen: Dansgroep Salvandy, Dansschool Kidz & Co  

Duivensport: Boeren Ondereen Denderwindeke  

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

Ninove vzw 

Handboogschieten: Sint-Sebastiaan, Ninoofse Doelschutters, Concordia, Verenigde Wipschutters  

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

Hockey: Denderhockey vzw 

Kaatsen: Eendracht Ninove 

Ornithologie: De Tabakvink, De Ninoofse Botvink 

Paardensport: De Kalmoes vzw 

Petanque: Petanqueclub De Rapste  

Ruitersport: LRV De Koepoort  

Tennis: TC De Players, TC Madison 

Tafeltennis: TTC Ninove 

Voetbal: KVK Ninove, FC Panters Okegem, VK Nederhasselt, VK Jong Neigem, SV Voorde 

Wielersport: Denderclub Ninove, WC Denderwindeke Sportief, Omloop Finish Team vzw, Brothers On Bikes 

Events, Wielervrienden Nederhasselt, WC De Redding,  

Wielertoeristen: WTC De Abdijspurters, MTB Aspelare 

Zwemmen: De Dolfijnen, De Kikkertjes, Rescue Team Ninove 

Scholen: PTI 

 

Afwezig:  

Dhr. Kurt Horrie, secretaris Dagelijks Bestuur 

Dhr. Jean-Pierre De Greef, lid Dagelijks Bestuur 

 

KBC De Ster, Dansgroep Vandaky, Dansschool FLEX vzw, Den Belleman Salsa en Country Line Dansers, 

Koninklijke Denderbond, Heropstanding Appelterre, Karateclub Kachi, Krav Maga, Sint-Medard, New 

Ponderosa, Het Goudvisje, Visclub De Waterduivels, De Walvissers vzw, Visclub De Bertjes, Skybirds, LRV 

Wedergrateruiters Denderwindeke, Rijbaan Molenzicht, TC Sint Kristoffel, Eendracht Winnik, VC Eendracht 



Appelterre, VC OSTA Meerbeke, MEVOC Meerbeke, VOKAJAP Ninove, De Foxen, WC Kermis 

Maandagvrienden, WC Okegem Sportief, Feestcomiteit Outer, Sint-Christoffelvrienden, WTC Heghe Sportief 

 

Agenda 
 

1.   Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van 14-11-2017; 

2.   Aanwezigheden – afwezigheden clubs Algemene Vergaderingen – kennisgeving; 

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

4.   Naamwijziging sportvereniging - info; 

5.   Balans en resultatenrekening 2017 – goedkeuring; 

6.   Aanpassing reglement verkiezing sportlaureaten - advies; 

7.   Evaluatie en werking Sportraad – verslag overlegmomenten;  

8.   Retributiereglement Stedelijke Uitleendienst – erkenning; 

9.   Jaarverslag Sportdienst 2017; 

10.Mededelingen Sportdienst; 

11.Datum & locatie volgende Algemene Vergadering; 

12.Allerlei.  
 

 

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

 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze Algemene Vergadering. Hij verontschuldigt de secretaris 

die wegens professionele verplichtingen in het buitenland verblijft en verwelkomt de nieuwe medewerker van 

de Sportdienst, dhr. Michiel Tieleman, die op 26-02-2018 in dienst trad en zichzelf kort voorstelt. Het Dagelijks 

Bestuur kijkt enorm uit naar de samenwerking met deze nieuwe kracht.  

 

Er werd door de leden van het Dagelijks Bestuur in het verleden vaak vastgesteld dat verschillende 

afgevaardigden van de clubs de vergadering vroegtijdig verlieten. De voorzitter doet een warme oproep om 

voortaan in de mate van het mogelijke de vergaderingen integraal bij te wonen. 

 

 

1. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van 14-11-2017 
De afgevaardigde van MTB Aspelare merkt op dat hij wel degelijk op de vergadering aanwezig was en 

foutief vermeld werd bij de afwezige clubs, de aanwezigheidslijst zal bijgevolg aangepast worden. 

Er worden verder geen inhoudelijke opmerkingen geformuleerd en de notulen van deze Algemene 

Vergadering worden dan ook eenstemmig goedgekeurd, waarvoor dank aan onze secretaris. 

 

 

2. Aanwezigheden/afwezigheden clubs Algemene Vergadering - kennisgeving 

De voorzitter deelt mee dat na de vorige vergadering twee clubs (Hengelsportclub De Waterduivels en 

modelbouwclub Sky Birds) werden aangeschreven omdat deze vier maal opeenvolgend afwezig waren 

gebleven op een Algemene Vergadering.  

Met spijt in het hart dienen wij vanavond vast te stellen dat deze clubs wederom niet aanwezig zijn. Daarom 

wordt de secretaris gevraagd een schrijven aan deze clubs te richten met de mededeling dat hen reglementair 

het lidmaatschap van de stedelijke Sportraad wordt ontnomen. 

 

Tijdens de Algemene Vergadering van 04-05-2017 meldden wij u de toetreding tot het Dagelijks Bestuur 

van dhr. Guy De Win, voorzitter van Biljartclub De Ster vzw. Dhr. De Win diende echter zeer spoedig vast 

te stellen dat hij door zijn professionele en sportieve verplichtingen onvoldoende tijd kon vrijmaken voor de 

werking van de Sportraad en er restte hem helaas dan ook maar één oplossing, namelijk zijn ontslag in te 

dienen. 

De voorzitter bedankte Dhr. De Win voor zijn, zij het korte, inzet en aanvaardde het ontslag in naam van het 

Dagelijks Bestuur. De Algemene Vergadering neemt akte van dit ontslag. 

Hierdoor bestaat de samenstelling van het Dagelijks Bestuur voorlopig nog uit 11 leden. Er zijn dus nog 4 

vacante plaatsen. Geïnteresseerde kandidaten kunnen steeds aankloppen bij de Sportdienst of de leden van 

het Dagelijks Bestuur. 

 

 



 

3. (her)toetreding nieuwe club(s) en sportorganisatoren – advies 
De voorzitter deelt mee dat New Punchy Team vzw, een club die reeds eerder deel uitmaakte van de 

Sportraad, na eerdere uitsluiting, een aanvraag indiende om opnieuw deel te kunnen uitmaken van de 

Sportraad.  

De ondervoorzitter stelt deze vereniging voor aan de Algemene Vergadering en deelt mee dat de respectieve 

aanvraag tot toetreding reeds door het Dagelijks Bestuur werd onderzocht en gunstig geadviseerd.  

Bij handopsteking wordt deze vereniging unaniem heropgenomen in de Sportraad. 

 

 

4. Naamwijziging sportvereniging - info 

De voorzitter deelt mee dat 2 sportverenigingen aangesloten bij de stedelijke Sportraad recent van naam zijn 

gewijzigd. Het betreft hier volgende wielerclubs: “Wielerclub Flanders Cycling Events” werd in het kader 

van de aankomst van de Omloop Het Nieuwsblad te Meerbeke omgedoopt tot “Omloop Finish Team vzw” & 

“Wielerclub Jerome Baugniesvrienden” wijzigde zijn naam in “Brothers on Bikes Events”. Bij deze laatste 

club werd ook een nieuw bestuur aangesteld. De Algemene Vergadering neemt hiervan kennis. 

 

 

5. Balans en resultatenrekening 2017 – goedkeuring 

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

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

Na een korte toelichting door de penningmeester, worden de jaar- en de resultatenrekening Sportraad 2017 

bij handopsteking unaniem goedgekeurd. De penningmeester wordt bedankt voor het puike werk. 

 

 

6. Aanpassing reglement verkiezing sportlaureaten - advies 
Er werd vastgesteld dat dit reglement dringend aan een aanpassing/herziening toe was. Ook taalkundig kon 

het reglement wel een opfrisbeurt gebruiken. Er werd een werkgroep, die verscheidene keren samenkwam, 

in het leven geroepen om zich over deze materie te buigen. De voorzitter dankt alle leden van de werkgroep 

en dhr. Tom Vandenbulcke voor het intensieve werk aan dit project. De Schepen sluit zich daarbij aan. 

Het door de werkgroep aangepaste reglement wordt door de voorzitter punt per punt overlopen en diverse 

wijzigingen en aanvullingen worden toegelicht. Bij handopsteking wordt de aanpassing van dit reglement 

unaniem goedgekeurd en kan het voor het eerst worden toegepast in aanloop naar de Ninofse Sportkrasjel 

2018. De Sportdienst zal de formulieren voor de kandidatuurstellingen ook een facelift geven. 

 

 

7. Evaluatie en werking Sportraad – verslag overlegmomenten 
Mevr. De Clercq geeft uitgebreide toelichting en uitleg bij de optimalisering van het tienpuntenplan dat 

indertijd werd opgesteld. 

 

 

8. Retributiereglement Stedelijke Uitleendienst – erkenning  

Sportverenigingen die onder het Subsidiereglement voor ornithologie en denksport vallen vielen bij het 

nieuwe retributiereglement uit de boot. Vroeger volstond het namelijk dat deze verenigingen lid waren van 

de Sportraad om van de voordelen bij de Stedelijke Uitleendienst te kunnen genieten. In het nieuwe 

reglement is echter sprake van “erkenning”. Reglementair kunnen deze clubs echter niet “erkend” worden. 

Er blijkt dus een hiaat in de reglementering te bestaan. Dit zou dus betekenen dat van de 74 aangesloten 

clubs bij de Sportraad, 2 uit de boot zouden vallen als het aankomt op gratis ontlenen van materiaal bij de 

Stedelijke Uitleendienst. Het Dagelijks Bestuur en de voorzitter in het bijzonder stonden er op dat alle 

sportclubs van het gratis uitleenvoordeel zouden kunnen blijven genieten. 

Er werd een brief gericht aan de bevoegde schepen, mevr. Veerle Cosyns, waarop wij volgend bevredigend 

antwoord mochten ontvangen: “Elke vereniging die een subsidie van de stad krijgt, wordt als erkende 

vereniging gezien. De lijst van subsidies wordt elk jaar door de gemeenteraad goedgekeurd en het is deze 

lijst die geldt als basis voor de uitleendienst om dit materiaal gratis uit te lenen. Dus alle verenigingen die 

daarin terug te vinden zijn, ongeacht hun erkenning van een hogere overheid, zullen van deze gratis 



dienstverlening kunnen genieten.” 

Het Dagelijks Bestuur belooft de toepassing nauwlettend in het oog te zullen houden. Ook de Stedelijke 

Uitleendienst werd van deze beslissing op de hoogte gebracht. 

 

 

9. Jaarverslag Sportdienst 2017 
Mevr. De Clercq, Diensthoofd Sport, bespreekt uitvoerig aan de hand van een PowerPointpresentatie dit 

jaarverslag 2017 en licht uitgebreid de verwezenlijkingen van de actieplannen toe. 

 

 

10. Mededelingen Sportdienst 

10.1. Outdoor Padel court aan Sporthal 

Van 7/5 tot 30/6 staat op de parking van de sporthal een Padel court. Padel is een mix van squash en tennis, 

je speelt de bal via het net of de muren naar je tegenstander. 

Iedere geïnteresseerde of club kan deze sport eens komen uitproberen. Reservatie voor het padelveld kan via 

sport@ninove.be of in de sporthal tegen 7,50 euro per uur, materiaal inbegrepen in de kostprijs. 

10.2. Dag Van de trainer 

De 8
ste

 editie van de Dag van de Trainer gaat dit jaar door op 15/12 en is een organisatie van Sport 

Vlaanderen. Deze dag vindt plaats in en rond het centrum van Sport Vlaanderen in Gent en het 

recreatiedomein 'De Blaarmeersen'. 

 

10.3. GDPR 

Door een nieuwe regelgeving i.v.m. bescherming van personengegevens, is het voor alle clubs aangeraden 

om zich hiermee zo snel als mogelijk in regel te stellen. Deze regelgeving treedt vanaf 25/05 in werking. 

Tijdens de vergadering geeft de sportdienst, bij monde van Mevr. De Clercq, een uitgebreide uiteenzetting. 

De clubs kunnen meer info bekomen bij hun respectievelijke sportfederatie en/of op de website van de 

Vlaamse sportfederatie. Ook de Sportraad mag dit gegeven in de toekomst niet uit het oog verliezen. 

 
Wanneer is je organisatie in regel met de wetgeving bescherming persoonsgegevens?  
•Je hebt privacy en GDPR besproken op je bestuur, vrijwilligersvergadering,…; 
•Binnen je organisatie is er iemand verantwoordelijk/aanspreekpunt rond GDPR; 
•Je organisatie heeft een register (verplicht)waarin alle verwerkingsactiviteiten(ledenregistratie, 
registratieactiviteiten…) worden behandeld; 
•Je organisatie heeft geschreven overeenkomsten met verwerkers; 
•Je organisatie beveiligt (de verwerking van) persoonsgegevens; 
•Je organisatie werkt enkel met de noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van haar doeleinden; 
•Je organisatie vraagt actief toestemming voor het gebruik van gegevens als dit nodig blijkt (wetsgronden); 
•Je organisatie houdt de persoonsgegevens maar bij tot zolang dit nodig blijkt; 
•Je organisatie informeert duidelijk over het gebruik van gegevens, o.a. via een duidelijke privacyverklaring; 
•Je organisatie kan snel reageren bij vragen van leden/deelnemers rond het gebruik van hun gegevens; 
•Je organisatie kan direct reageren bij verlies van persoonsgegevens (een datalek).  
 

Voorbeeld beknopte versie sportclub: 

Privacyverklaring 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door (Sportclub Gemeente, straatnaam xx te xxxx Gemeente, 

info@sportclub.be), voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie 

als gevolg van uw inschrijving en voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) 

op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden. 

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te 

delen op (info@sportclub.be). Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en 

ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op 

het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op (https://www.sportclubgemeente.be). 

 

mailto:sport@ninove.be
mailto:info@sportclub.be
mailto:info@sportclub.be
https://www.sportclubgemeente.be/


11. Datum volgende Algemene Vergadering 

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

13/11/2018 om 20.00 Hr. De ganse maand november is de schouwburgzaal niet beschikbaar wegens allerlei 

voorstellingen in eigen programmatie die steeds voorrang krijgen. We dienen dus noodgedwongen uit te 

wijken naar een andere locatie. Er wordt beslist om voor onze laatste Algemene Vergadering van deze 

legislatuur gebruik te maken van de vergaderzaal op de 1ste verdieping van het CC gezien dit praktisch de 

meeste mogelijkheden biedt. Op deze vergadering zal ook de verkiezing van de sportlaureaten 2018 

plaatsvinden die dan zullen gelauwerd worden op de jaarlijkse Ninofse Sportkrasjel die doorgaat op 

zaterdag 24 november 2018 vanaf 20:00 Hr. in het Sportkaffee Time-Out,  de cafetaria van de sporthal ‘t 

Sportstekske. 

De voorzitter doet een warme oproep aan de sportclubs om de voordracht van hun individuele kampioenen 

en/of kampioenenploegen en voornamelijk de talrijke belangeloze vrijwilligers in de categorie 

“Vrijwilliger(s) van het jaar” niet te vergeten.  

 

 

12. Allerlei 

12.1. AED-toestellen 

De Sportdienst laat weten dat alle AED-toestellen geregistreerd & gecontroleerd zijn. 

12.2. Spelnamiddag 

In het zwembad De Kleine Dender is er op 23/05 een spelnamiddag voor kinderen voorzien. 

 

 

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

Na de vergadering werden alle leden gewoontegetrouw uitgenodigd voor een drankje hen aangeboden door het 

Dagelijks Bestuur van de Sportraad. 

 

 

 

 

De wnd. secretaris 
 

Bart Van Heghe 

 

Het Stadsbestuur 
 

Marc Torrekens, Schepen van Sport 

Veerle De Clercq, Diensthoofd Sport 

 

De voorzitter 
 

Kris Engels 

 


