Stedelijke Sportraad Ninove - Algemene Vergadering
Notulen van de Algemene Vergadering van donderdag 04-05-2017
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 De Clercq, Diensthoofd Sport
Mevr. Goedroen Lammens, PISAD Ninove
Afgevaardigden van de volgende sportverenigingen
Atletiek: VITA, Joggingclub Ninove
Badminton: BAD’86 vzw
Basket: BBC United Ninove
Biljarten:
Dansen: Dansgroep Salvandy, Dansgroep Vandaky, Dansschool FLEX vzw
Duivensport: Boeren Ondereen Denderwindeke,
Gevechtssport: Judoclub Ninove, Karateclub Hiryu Ninove vzw, Iaido Club Raito
Handboogschieten: Sint-Sebastiaan, Sint-Medard, Ninoofse Doelschutters
Hengelsport: Oude Dender, Ninofish-Denderteam, HTB Fishing Club, New Ponderosa
Hockey: Denderhockey vzw
Kaatsen: Eendracht Ninove
Ornithologie: De Tabakvink, De Ninoofse Botvink
Paardensport:
Petanque: Petanqueclub De Rapste
Ruitersport : LRV Wedergrateruiters Denderwindeke, LRV De Koepoort
Tennis: TC Sint Kristoffel
Tafeltennis:
Voetbal: KVK Ninove, Eendracht Winnik, FC Panters Okegem, VC Eendracht Appelterre, VK Nederhasselt,
VK Jong Neigem
Volleybal: MEVOC Meerbeke, VOKAJAP Ninove
Wielersport: Denderclub Ninove, De Foxen, WC Denderwindeke Sportief, Flanders Cycling Events vzw, De
Jérômekes Vrienden, Wielervrienden Nederhasselt, WC De Redding, WC Kermis
Maandagvrienden, WC Okegem Sportief
Wielertoeristen: WTC De Abdijspurters, MTB Aspelare
Zwemmen: De Dolfijnen, De Kikkertjes
Scholen: PTI
Afwezig:
Dhr. Jean-Pierre De Greef, Lid Dagelijks Bestuur
KBC De Ster, Biljartclub Oude Statie, Dansschool Kidz & Co, Den Belleman Salsa en Country Line Dansers,
Koninklijke Denderbond, Heropstanding Appelterre, Karateclub Kachi, Krav Maga, Sandu Gym Muaythai

Ninove vzw, Concordia, Verenigde Wipschutters, Het Goudvisje, Visclub De Waterduivels, De Walvissers
vzw, Visclub vzw Penneke Vis, Visclub De Bertjes, Skybirds, De Kalmoes vzw, Rijbaan Molenzicht, TC De
Players, TC Madison, TTC Ninove, VC OSTA Meerbeke, SV Voorde, Sporting Lebeke-Aalst, Feestcomiteit
Outer, Wielerclub Ninoofse Wielervrienden, WC Sint Christoffelvrienden, WTC Heghe Sportief, Rescue Team
Ninove
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Stopzetting activiteiten sportclubs – info;
Uitbreiding Dagelijks Bestuur Sportraad – toetreding;
Balans en resultatenrekening 2016 – goedkeuring;
Jaarverslag Sportdienst 2016;
“De toekomst van de stedelijke sportraad – Sportouders, lust of last” – verslag 2de overlegmoment –
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10. Datum volgende Algemene Vergadering;
11. Allerlei.
****************************
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze Algemene Vergadering en in het bijzonder Mevr.
Goedroen Lammens, verantwoordelijke van PISAD Ninove die het project Sportivos komt voorstellen.

1. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van 17-11-2016
Er worden geen opmerkingen geformuleerd en de notulen van deze Algemene Vergadering worden unaniem
goedgekeurd.

2. Preventietraject Sportivos - Toelichting PISAD
Mevr. Goedroen Lammens, verantwoordelijke voor PISAD Ninove, stelt dit project voor aan de hand van
een PowerPoint presentatie waarvan de hand-outs aan de leden van de Algemene Vergadering werden
overhandigd bij binnenkomst van de vergadering.
De voorzitter dankt Mevr. Lammens voor deze beknopte, maar duidelijke voorstelling. De afgevaardigden
van de clubs moeten dit gegeven nu terugkoppelen naar hun respectieve besturen alvorens ze zich eventueel
kunnen engageren in het project.

3. Aanwezigheden/afwezigheden clubs Algemene Vergadering - kennisgeving
De voorzitter deelt mee dat na de vorige vergadering twee clubs (Biljartclub De Oude Statie en Visclub vzw
Penneke Vis) werden aangeschreven omdat deze vier maal opeenvolgend afwezig waren gebleven op een
Algemene Vergadering.
Helaas dienen wij vanavond vast te stellen dat deze club 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.

4. Stopzetting activiteiten sportclubs – info
De voorzitter deelt mee dat twee clubs gemeld hebben dat ze hun activiteiten hebben stopgezet. Het gaat om
Wielerclub Derny Cycling Ninove en Aikidoclub Takemusuaikidojo.
De voorzitter dankt deze clubs voor hun jarenlange lidmaatschap van de Sportraad en de constructieve
samenwerking. Hij wenst de leden en het bestuur veel geluk voor de toekomst.

5. Uitbreiding Dagelijks Bestuur Sportraad – toetreding
Met vreugde kan de voorzitter aankondigen dat zich een nieuw lid aandiende voor het Dagelijks Bestuur van
de Sportraad.
Dhr. Guy De Win, voorzitter van Biljartclub De Ster vzw, die zijn kandidatuur stelde, wordt door de
voorzitter en de secretaris aan de Algemene Vergadering voorgesteld daar hij zelf helaas niet aanwezig kan
zijn wegens professionele verplichtingen in het buitenland.
Na de voorstelling wordt de kandidatuur van Dhr. De Win bij handopsteking unaniem aanvaard en
bekrachtigd door de Algemene Vergadering.

6. Balans en resultatenrekening Sportraad 2015 – 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 2016
bij handopsteking unaniem goedgekeurd.

7. Jaarverslag Sportdienst 2016
Mevr. De Clercq, Diensthoofd Sport, bespreekt uitvoerig aan de hand van een PowerPointpresentatie dit
jaarverslag en licht de verwezenlijkingen van de actieplannen toe.

8. “De toekomst van de stedelijke Sportraad – Sportouders, lust of last” – verslag 2de
overlegmoment – balsporten
Met spijt in het hart en duidelijk teleurgesteld moet de voorzitter meedelen dat dit tweede overlegmoment
niet is kunnen doorgaan omwille van het gebrek aan interesse vanwege de balsportclubs. Van het twintigtal
clubs die voor dit overlegmoment waren uitgenodigd, waren er slechts drie die interesse betoonden. Deze
clubs (voetbalclub K.V.K. Ninove, hockeyclub Denderhockey vzw en kaatsclub E. Ninove worden bedankt
voor hun engagement).
De voorzitter en de secretaris doen een warme oproep naar de clubs toe om in de toekomst wél warm te
lopen voor dergelijke initiatieven. Ook de Schepen sluit zich hierbij aan en schetst nogmaals het kader en de
opzet van dit mooie initiatief.

9. Mededelingen Sportdienst
9.1. Spelnamiddag in het zwembad
Op 10/05/2017 gaat in het stedelijk zwembad De kleien Dender een spelnamiddag door voor 6 tot 12jarigen.
9.2. 1000km Kom op tegen kanker
Info over dit evenement dat doorgaat op 28/05/2017, werd reeds gegeven aan de verschillende clubs. De
Schepen doet nogmaals een warme oproep tot medewerking aan de verschillende initiatieven, en vooral voor
de vorming van de langste erehaag. Daar Ninove hiervoor uitgedaagd wordt door andere, kleinere
gemeenten, heeft onze stad zeker de grootste troeven om hierin te slagen!
Folders met de verschillende initiatieven worden uitgedeeld aan de leden van de Algemene Vergadering.
9.3. Padel
Van dinsdag 16-05-2017 tot zaterdag 17-06-2017 kan deze nieuwe sport, die een combinatie is van tennis en
squash, beoefend worden in de stedelijke sporthal ‘t Sportstekske. Folders worden uitgedeeld.
9.4. Maand van de sportclub
Mei is wederom de maand van de sportclub. Clubs die initiatieven in dit verband organiseren, kunnen nog
steeds affiches verkrijgen bij de Sportdienst om hun activiteiten opvallend kenbaar te maken.

9.5. UiTpassen
Mevr. De Clercq deelt mee dat in Ninove reeds 800 dergelijke passen in omloop zijn. Er is echter nog
voldoende mogelijkheid tot uitbreiding!
9.6. Dag van de Sportbestuurder
Dit initiatief van Dynamo-project gaat door op zaterdag 17/06/2017 voor onze provincie in Gent. Meer info
op www.dynamoproject.be.
9.7. Nieuw statuut “vrijetijdswerk”
Dit nieuwe ontwerp dat werd ontwikkeld door de Vlaamse regering, maar dat nog moet worden goedgekeurd
door de federale regering (werk is een federale bevoegdheid), houdt een aanpassing in van de wet op het
vrijwilligerswerk en beoogt een laagdrempelige manier van tewerkstelling (voor vrijwilligers en
sportmedewerkers).

10. Datum volgende Algemene Vergadering
De voorzitter nodigt de sportclubs uit op de volgende Algemene Vergadering die zal doorgaan op dinsdag
14/11/2017 om 20.00 Hr in het CC De Plomblom. Op deze vergadering zal ook de verkiezing van de
sportlaureaten plaatsvinden die dan zullen gehuldigd worden op de jaarlijkse Ninofse Sportkrasjel die
doorgaat op zaterdag 25/11/2017 in, het Sportkaffee Time-Out, 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 hun individuele kampioenen of kampioenenploegen en
voornamelijk aan de talloze vrijwilligers in de categorie “Beste Vrijwilliger”.
Ook de Schepen sluit zich hier volmondig bij aan.

11. Allerlei
11.1. Luifel aan de ingang van het zwembad
Dhr. Heyman vraagt of het mogelijk is om een luifel of een soort afdak te voorzien aan de ingang van het
zwembad zodat de personen die wachten tot het bad opent niet in de regen moeten staan.
De Schepen antwoordt dat in de plannen voor de renovering van de kassa-omgeving van het zwembad het
installeren van een afdak is voorzien.
11.2. Verbindingsweg tussen Pollarestraat en parking van de sporthal
Dhr. Heyman vraagt of deze verbindingsweg (beter) kan onderhouden worden. Het is een plaats waar
regelmatig aan sluikstorten wordt gedaan en ook ’s avonds is het er door het ontbreken van verlichting, niet
aangenaam passeren.
De Schepen verklaart dat dit de eerste keer is dat dit probleem bij hem wordt aangekaart, maar belooft dat
hij er de nodige aandacht aan zal besteden.
11.3. Verluchtingssysteem kleedkamers sporthal
Na een vraag in verband met dit onderwerp, verklaart de Schepen dat de betreffende studie is gebeurd, er is
echter nog niet bepaald wanneer de werken van start zullen gaan. Hopelijk zo snel mogelijk (einde van dit
jaar?).
11.4. Warm water en verwarming in de sporthal
De Schepen en het Diensthoofd Sport antwoorden dat ze op de hoogte zijn van dit zeer recente probleem in
de sporthal. Dit onderwerp werd reeds door het Schepencollege behandeld, en de gunning is gedaan
waardoor de herstelling zo snel mogelijk kan en zal gebeuren.

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 waarbij wordt gezegd, met de uiteenzetting van
PISAD in het achterhoofd, dat het noodzakelijkerwijs niet om een alcoholische drank moet gaan.
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