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Notulen van de Algemene Vergadering van donderdag 04-06-2015 
 

Plaats: 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 
 

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 Declercq, Sportgekwalificeerd ambtenaar 
 

Afgevaardigden van de volgende sportverenigingen 

Atletiek: VITA, Joggingclub Ninove 

Basket: BBC United Ninove 

Biljarten: KBC De Ster 

Dansen: Dansgroep Salvandy, Den Belleman Salsa en Country Line Dansers 

Duivensport: Boeren Ondereen Denderwindeke  

Gevechtssport: Judoclub Ninove, Karateclub Hiryu Ninove vzw, Karateclub Kachi, Aikido Takemusuaikidojo 

Handboogschieten: Sint-Sebastiaan, Concordia, Sint-Medard, Ninoofse Doelschutters  

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

Waterduivels, De Walvissers vzw 

Kaatsen: Eendracht Ninove, Okegem Toekomst 

Modelbouw: Skybirds 

Ornithologie: De Tabakvink, De Ninoofse Botvink 

Petanque: Petanqueclub De Rapste  

Paardensport: LRV Wedergrateruiters Denderwindeke 

Tennis: TC Sint-Kristoffel  

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, De Foxen, WC Denderwindeke Sportief, Flanders Cycling Events vzw, De 

Jérômekes Vrienden, Wielerclub Ninoofse Wielervrienden, WC De Redding, Sint 

Christoffelvrienden, WC Kermis Maandagvrienden  

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

Zwemmen: De Dolfijnen, De Kikkertjes, Rescue Team Ninove 

Scholen: PTI 
 

Afwezig:  

Dhrn. Gaston Desmet, Jean-Pierre De Greef, Dagelijks Bestuur 

BAD’86 vzw, Biljartclub BC Blackyboys, Biljartclub Oude Statie, Dansgroep Vandaky, Dansschool Kidz&Co, 

Heropstanding Appelterre, Koninklijke Denderbond, Iaido Club Raito, Punchy Team, Verenigde Wipschutters, 

Visclub Penneke Vis, De Kalmoes vzw, Rijbaan Molenzicht, TC Madison, TC De Players, OSTA Meerbeke, 

VOKAJAP Ninove, Feestcomiteit Outer, Derny Cycling Ninove, Wielervrienden Nederhasselt, SBS Seringen 

Nederhasselt 

mailto:V@nd@ky


 

Agenda 
 

1. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van 13-11-2014; 

2. Aanwezigheden/afwezigheden clubs Algemene Vergadering – kennisgeving; 

3. Jaarrekening en resultatenrekening Sportraad 2014 - goedkeuring; 

4. Aanpassing subsidiereglement voor organisatoren van sportprojecten – advies; 

5. Rechtsvorm aangesloten sportclubs – overzicht en toelichting; 

6. Evaluatieverslag Sportdienst 2014; 

7. Mededelingen Sportdienst; 

8. Datum volgende Algemene Vergadering; 

9. Allerlei. 
  

 

 

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

 

 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze Algemene Vergadering.  Hij richt ook een bijzonder 

woord van welkom aan Mevr. Rieke Lenaert (Project “Sport na School”) en de Schepen waarna de agenda 

onmiddellijk wordt aangevat. 

 

 

1. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van 13-11-2014 

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

goedgekeurd. 
 

 

2. Aanwezigheden/afwezigheden clubs Algemene Vergadering - kennisgeving 

De voorzitter deelt, louter informatief, mee dat LRV Wedergrateruiters Denderwindeke, die na het voor de 

vierde opeenvolgende maal afwezig blijven op een Algemene Vergadering, werd aangeschreven, deze avond 

aanwezig is.  Daardoor blijft de club lid van de Sportraad. 

Wielerclub Okegem Sportief deed een aanvraag om toe te treden tot de Sportraad.  De voorzitter stelt de 

vereniging voor aan de Algemene Vergadering en deelt mee dat de aanvraag tot toetreding reeds door het 

Dagelijks Bestuur werd onderzocht en gunstig geadviseerd.   

Bij handopsteking wordt de vereniging unaniem als 77
ste

 club opgenomen in de Sportraad. 
 

 

3. Jaarrekening en resultatenrekening Sportraad 2014 - goedkeuring  

De voorzitter licht toe dat er niet meer wordt gesproken van een “balans”, maar van een jaarrekening en een 

resultatenrekening, dit op aanwijzing van de financieel beheerder van stad Ninove. 

De jaarrekening en resultatenrekening 2014 werden meegestuurd met de uitnodiging voor de Algemene 

Vergadering. 

Na een korte toelichting door de penningmeester, worden de jaarrekening en de resultatenrekening 2014 bij 

handopsteking unaniem goedgekeurd. 
 

 

4. Aanpassing subsidiereglement voor organisatoren van sportprojecten – advies  

Mevr. Veerle Declercq deelt de Algemene Vergadering mee dat een aanpassing aan dit reglement nodig was 

omdat werd vastgesteld dat het niet meer volledig voldeed aan het veranderende sportlandschap. 

Een werkgroep binnen het Dagelijks Bestuur bereidde deze aanpassing voor en het voorstel van deze 

werkgroep werd reeds binnen het Dagelijks Bestuur besproken en goedgekeurd. 

Het voorstel tot wijziging werd meegestuurd met de uitnodiging voor deze Algemene Vergadering. 

Bij handopsteking wordt de aanpassing van dit subsidiereglement goedgekeurd en zal op 10-09-2015 op de 

Gemeenteraad worden gebracht. 
 

 

 

 



5. Rechtsvorm aangesloten sportclubs – overzicht en toelichting  

Er werd door de Sportraad en de Sportdienst onderzoek gedaan naar de rechtsvorm (feitelijke vereniging, 

VZW, BVBA, overkoepelend orgaan) van de bij de Sportraad aangesloten sportclubs. 

De secretaris geeft hiervan een beknopt overzicht. 

Er wordt vastgesteld dat ongeveer de helft van de clubs een vzw-statuut heeft.  De Sportraad is zich ervan 

bewust dat bepaalde clubs of sporttakken zich beter lenen voor een vzw-structuur dan andere, maar wijst op 

de gevaren van een feitelijke vereniging. 

Indien er clubs zouden zijn die de overstap van een feitelijke vereniging naar een vzw overwegen, kan de 

Sportraad/Sportdienst hulp aanbieden.  Dit kan zijn onder de vorm van advies of onder de vorm van een 

opleiding georganiseerd door een erkend opleidings-orgaan.  Geïnteresseerde clubs kunnen altijd contact 

opnemen met de Sportdienst. 

Ook is de Sportraad/Sportdienst bereid om nogmaals een opleiding “verzekeringen” te organiseren voor 

geïnteresseerde clubs.  Gegadigden nemen contact op met de Sportdienst. 
 

 

6. Evaluatieverslag Sportdienst 2014  

Aan de hand van een PowerPointpresentatie geeft Mevr. Veerle Declercq een overzicht van het 

evaluatieverslag van de Sportdienst voor 2014. 
 

 

7. Mededelingen Sportdienst 

7.1. Eenvormig registratiesysteem voor sportkampen 

Mevr. Declercq deelt mee dat stad Ninove in de toekomst een eenvormig registratiesysteem voor alle 

organisaties van de stad wil invoeren.  Het betreft een online registratie en betalingssysteem waarvoor de 

softwareontwikkelaar een bijdrage vraagt als meerkost voor de online betaling waardoor de totaalprijs 

onvermijdelijk de hoogte in gaat. 

Voor de komende sportkampen wordt hierdoor bij de invoering € 1,5 per betalingstransactie gevraagd, deze 

kost is dus niet per sportkamp. 

De Algemene Vergadering geeft voor dit project bij handopsteking een gunstig advies, met 3 tegenstemmen 

en 2 onthoudingen. 

7.2. Dag van de mountainbike 

De “Zes uren van Ninove” die in dit kader was gepland, werd afgelast wegens te weinig deelnemende 

ploegen.  Alle andere geplande activiteiten gaan echter gewoon door. 

Er wordt verwezen naar de folder die bij de uitnodiging voor deze Algemene Vergadering werd gevoegd. 

7.3. Move@50 

Deze organisatie (een sportevenement voor 50-plussers) in samenwerking met de Regiosportdienst Zuid-

Oost-Vlaanderen gaat door op 11-09-2015 te Lede.  

7.4. Week van de sportclub 

Wordt georganiseerd van 12 tot 20-09-2015 met een autoloze zondag annex sportdag/sportbeurs op 20-09-

2015.  Geïnteresseerde clubs nemen contact op met de Sportdienst. 

7.5. Vrijwilligerswerking Ninove 

Stad Ninove doet een poging om de vrijwilligerswerking binnen de stad te stroomlijnen.  Daarom zal in het 

Sociaal Huis een loket opgericht worden waar de vrijwilligers zich kunnen laten registreren.  Het is de 

bedoeling dat ze hun interesses en engagementen via een formulier laten registreren in een database. Het 

formulier zelf is nu reeds beschikbaar, alle vrijwilligers worden verzekerd via de stad Ninove. 

7.6. Website Natuursport 

BLOSO bundelde alle mountainbikeroutes.  Deze zijn te downloaden teneinde zo zelf een traject te kunnen 

uittekenen. 

 



7.7. Werken sportvloer 

Mevr. Declercq deelt mee dat de werken aan de sportvloer in de sporthal van start zijn gegaan.  

Nieuwsgierigen kunnen aan de hand van een staal zich reeds een indruk vormen van de nieuwe vloer. 
 

 

8. Datum volgende Algemene Vergadering 

De voorzitter deelt mee dat de volgende Algemene Vergadering met verkiezing van de sportlaureaten zal 

doorgaan op donderdag 12-11-2015 in het CC De Plomblom. 

De voorzitter maakt van deze gelegenheid gebruik om aan de Algemene Vergadering feedback te vragen in 

verband met de nieuwe formule die nu “Ninofse Sportkrasjel” heet.  Hieruit wordt geoordeeld dat de 

formule aansloeg en dat de Sportraad verder kan gaan op de ingeslagen weg. 
 

 

9. Allerlei 

9.1. Sport na School 

Het woord wordt gegeven aan Mevr. Rieke Lenaert die dit project uitgebreid voorstelt aan de Algemene 

Vergadering.  

9.2. Judomatten sporthal 

De Aikido- en judoclub klagen de slijtage aan van de matten in de judozaal van de sporthal. De Schepen 

antwoordt dat het de eerste maal is dat hij hiervan melding krijgt, en dat hij een raming zal laten maken. 

9.3. Luchtgroepen in de sporthal 

De Schepen deelt mee dat hij naar aanleiding van de klachten betreffende de ventilatie in de sporthal, 

opdracht heeft geven voor het maken van een studie. 

 

 

Daarop sluit de voorzitter de vergadering af en dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid waarna naar 

aloude goede gewoonte een drankje werd aangeboden door het Dagelijks Bestuur van de Sportraad. 

 

 

 

 

De secretaris 
 

Kurt Horrie 

 

Het Stadsbestuur 
 

Marc Torrekens, Schepen van Sport 

Veerle Declercq, Diensthoofd Sport 

 

De voorzitter 
 

Kris Engels 

 


