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Vanwege het Dagelijks Bestuur van de Sportraad 
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Dhr. Luc Chevalier, ondervoorzitter 
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Dhr. Bart Van Heghe, penningmeester 
 

Mevr. Tamara Coppens, Dhrn. Dirk Glibert, Gunther Goessens, Benny Lievens, Eric Mertens, Walter Sergeant, 

Leden 
 

Vanwege het stadsbestuur 

Mevr. Tania De Jonge, Uittredend Schepen van Sport 

Dhr. Marc Torrekens, Schepen van Sport 

Mevr. Veerle De Clercq, Diensthoofd Sport 
 

Afgevaardigden van de volgende sportverenigingen 

Atletiek: VITA, Joggingclub Ninove 

Badminton: BAD’86 

Basket: BBC United Ninove 

Biljarten: KBC De Ster  

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

Line Dancers 

Duivensport: Boeren Ondereen Denderwindeke, Heropstanding Appelterre  

Gevechtssport: Judoclub Ninove, Karateclub Hiryu Ninove vzw, Iaido Club Raito, Aikido Takemusuaikidojo 

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

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

Kaatsen: Eendracht Ninove, Okegem Toekomst 

Ornithologie: De Tabakvink, De Ninoofse Botvink 

Paardensport: De Kalmoes vzw 

Petanque: Petanqueclub De Rapste 

Ruitersport: Rijbaan Molenzicht 

Tafeltennis: TTC Ninove 

Tennis: TC Sint-Kristoffel, TC De Players, TC Madison 

Voetbal: KVK Ninove, VC OSTA Meerbeke, SV Voorde, Eendracht Winnik, Sporting Lebeke-Aalst, VK 

Nederhasselt, VK Jong Neigem 

Volleybal: MEVOC Meerbeke, VOKAJAP Ninove 

Wielersport: Denderclub Ninove, Feestcomiteit Outer, De Foxen, Derny Cycling Ninove, WC Denderwindeke 

Sportief, Flanders Cycling Events vzw, De Jérômekes Vrienden, WC Ninoofse Wielervrienden, 

Wielervrienden Nederhasselt, Sint Christoffelvrienden, Wielerclub De Redding 

Wielertoeristen: WTC De Abdijspurters, WTC Heghe Sportief,  

Zwemmen: De Dolfijnen, De Kikkertjes, Rescue Team Ninove 

Scholen: PTI 
 

Afwezig:  

Dhr. Erik Lemmens, PR-verantwoordelijke 

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

 

De Reisduif Appelterre, Koninklijke Denderbond, Karateclub Kachi, Verenigde Wipschutters, Visclub De 

Waterduivels, LRV Wedergrateruiters Denderwindeke, FC Panters Okegem, Eendracht Appelterre, MTB 

Aspelare, SBS Seringen Nederhasselt 

mailto:V@nd@ky


 

 

Agenda 
 

1. Afscheid vorige Schepen van Sport Mevr. Tania De Jonge – verwelkoming nieuwe Schepen van Sport 

Dhr. Marc Torrekens; 

2. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van 13-11-2012; 

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

4. Aanwezigheden/afwezigheden clubs Algemene Vergaderingen – kennisgeving; 

5. Balans Sportraad 2012 – goedkeuring; 

6. Voorstellen kandidaten nieuw Dagelijks Bestuur; 

7. Verkiezing leden nieuw Dagelijks Bestuur 2013-2018; 

8. Nieuw Decreet – Sportbeleidsplan - info; 

9. Evaluatieverslag 2012 Sportdienst; 

10. Mededelingen Sportdienst; 

11. Datum volgende Algemene Vergadering; 

12. Allerlei. 
 

 

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

 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze installatievergadering van de stedelijke Sportraad.  Hij 

verontschuldigt enkele leden van het uittredend Dagelijks Bestuur die wegens ziekte of familiale 

omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn. 

Hij heet ook de nieuwe Schepen van Sport, Dhr. Marc Torrekens, welkom. 

Enkele leden van het Dagelijks Bestuur (Dhrn. Gunther Goessens, Walter Sergeant, Edgard Stalpaert en Eric 

Lemmens) die ervoor gekozen hebben om hun kandidatuur niet meer te stellen, worden daarop gehuldigd voor 

hun jarenlange belangeloze inzet en krijgen een afscheidsgeschenk aangeboden.  Bovendien deelt de voorzitter 

mee dat Dhrn. Stalpaert, Sergeant en Lemmens als blijk van waardering en dankbaarheid worden opgenomen 

op de lijst met ereleden van de stedelijke Sportraad. 

 

 

1. Afscheid vorige Schepen van Sport Mevr. Tania De Jonge  - verwelkoming nieuwe 

Schepen van Sport Dhr. Marc Torrekens 

Dit punt werd tijdens de vergadering op een later tijdstip behandeld aangezien Schepen De Jonge, als huidig 

schepen van lokale economie, ruimtelijke ordening & stedenbouw, wegens andere verplichtingen iets was 

verlaat, maar wordt voor de chronologie van het verslag als eerste punt opgenomen. 

Dhr. Torrekens stelt zichzelf en de krachtlijnen van het toekomstig sportbeleid voor nadat de voorzitter van 

de Sportraad de hoop had uitgesproken om op dezelfde schitterende wijze verder te kunnen werken als met 

zijn voorgangster en de Sportraad en de clubs met raad en daad te blijven ondersteunen.  Bij wijze van 

aanmoediging krijgt de kersverse schepen hierop een klein welkomstgeschenk aangeboden. 

Schepen De Jonge neemt afscheid met een korte toespraak waarin ze vooral de clubs, de Sportdienst en het 

voltallige Dagelijks Bestuur hartelijk dankt voor de jarenlange vlekkeloze samenwerking.  De uittredende 

Schepen krijgt daarop vanwege de Sportraad een gezandstraald logo en een attentie overhandigd als 

aandenken. 
 

 

2. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van 13-11-2012 

De voorzitter merkt op dat KBC De Ster 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 opmerkingen geformuleerd en de notulen van deze Algemene Vergadering worden 

unaniem goedgekeurd.  
 

 

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

De voorzitter deelt mee dat thaiboksclub Punchy Team een aanvraag deed tot toetreding tot de Sportraad.  

De voorzitter stelt deze vereniging voor aan de Algemene Vergaderingen en deelt mee dat de aanvraag tot 

toetreding reeds door het Dagelijks Bestuur werd onderzocht en gunstig geadviseerd.  Bij handopsteking 



wordt deze vereniging opgenomen in de Sportraad. De voorzitter meldt eveneens dat Wielervrienden Cheers 

hun naam wijzigde in Derny Cycling Ninove. 
 

 

4. Aanwezigheden/afwezigheden clubs Algemene Vergaderingen – kennisgeving 

De voorzitter schetst de “lijdensweg” die de Sportdienst en de Sportraad doorliepen naar aanleiding van het 

te hernieuwen lidmaatschap van de Sportraad en de nieuwe stedelijke erkenning van de aangesloten clubs.   

Ondanks het schrijven van de Sportdienst, de herinneringsmails van de Sportdienst en de Sportraad en de 

vele persoonlijke aandachtsvestigingen, blijven een aantal clubs achterwege met het in orde stellen van hun 

lidmaatschap en erkenning.  De voorzitter verklaart dat deze clubs alsnog een aanvraag kunnen indienen om 

opnieuw lid te kunnen worden van de Sportraad.  Deze hertoetredingsaanvraag zal na advies van het 

Dagelijks Bestuur behandeld worden op een volgende Algemene Vergadering.  Voorlopig verliezen deze 

clubs echter de aanwezigheidspunten voor de huidige Algemene Vergadering en het voorrecht om tegen een 

gunsttarief gebruik te kunnen maken van onder andere de diensten en goederen van de Stedelijke 

Uitleendienst.  Het niet erkend zijn van een club betekent zelfs dat deze club helemaal geen aanspraak meer 

kan maken op subsidies. 

De voorzitter doet een oproep aan de clubleiders en afgevaardigden om uit respect en ieders belang in de 

toekomst meer aandacht te besteden aan de schrijvens van de Sportdienst en de Sportraad, dit om negatieve 

gevolgen te vermijden.  Bovendien bemoeilijkt dit ook de vlotte werking en continuïteit van de Sportraad. 
 

 

5. Balans Sportraad 2012 – goedkeuring  

De balans werd vooraf ter beschikking gesteld van de leden van de Algemene Vergadering. 

De balans werd reeds gunstig geadviseerd door het Dagelijks Bestuur. 

Na een korte toelichting door de penningmeester, wordt de balans Sportraad 2012 bij handopsteking 

unaniem goedgekeurd. 
 

 

6. Voorstellen kandidaten nieuw Dagelijks Bestuur 

7. Verkiezing leden nieuw Dagelijks Bestuur 2013-2018 

Twaalf personen (waaronder twee nieuwe (vrouwelijke !!) kandidaten) werden door hun respectieve clubs 

voorgedragen om deel te gaan uitmaken van het nieuw samen te stellen Dagelijks Bestuur van de Sportraad.  

De aanwezige kandidaten krijgen de kans om zichzelf kort voor te stellen en hun motivatie toe te lichten aan 

de Algemene Vergadering. 

Aangezien er 59 stemgerechtigde clubs aanwezig zijn, moeten alle kandidaten volgens het betreffende 

reglement minstens 30 stemmen (de helft plus één) achter hun naam krijgen om officieel gemandateerd te 

worden door de Algemene Vergadering.  De stembrieven worden opgehaald waarna twee leden van het 

ontslagnemende Dagelijks Bestuur en twee leden van de Algemene Vergadering zich terugtrekken om de 

stemmen te tellen. 

Na telling van de stemmen blijkt dat alle kandidaten voldoende stemmen kregen en bijgevolg deel uitmaken 

van het nieuwe Dagelijks Bestuur.  De voorzitter wijst erop dat er volgens het reglement nog drie plaatsen 

vacant zijn en doet een warme oproep naar de andere leden van de Algemene Vergadering. 

De voorzitter herinnert de kersverse leden van het Dagelijks Bestuur eraan dat, indien zij een mandaat 

binnen het Dagelijks Bestuur ambiëren (voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester of PR-

verantwoordelijke), zij hun kandidatuur moeten stellen aan de Sportdienst tegen 14-06-2013.  Op de 

vergadering van het Dagelijks Bestuur van 17-06-2013 zal worden gestemd over deze kandidaturen. 
 

 

8. Nieuw Decreet – Sportbeleidsplan – info  

Mevr. De Clercq geeft een kort overzicht van de krachtlijnen van het nieuwe Decreet van de Vlaamse 

Regering aan de hand van een duidelijke PowerPoint presentatie. 
 

 

9. Evaluatieverslag 2012 Sportdienst 

Deze evaluatie werd voorafgaandelijk aan de vergadering doorgestuurd aan de clubafgevaardigden van de 

Algemene Vergadering.  De evaluatie wordt ook door Mevr. De Clercq uitgebreid toegelicht. 



Het digitaal toesturen van het evaluatieverslag wordt door de leden van de Algemene Vergadering positief 

onthaald. 

Een afgevaardigde wil weten of het mogelijk is om meer duidelijkheid te verkrijgen betreffende het 

toekennen van de subsidies.   

Kan dit besproken worden met de Sportdienst of kan dit digitaal geraadpleegd worden via de website van de 

Sportdienst of de Sportraad?  Dit zal besproken worden op een volgend Dagelijks Bestuur. 

Er wordt ook gevraagd naar feedback betreffende de samenstelling van de subsidiedossiers.  Nu weten de 

clubs blijkbaar niet altijd of ze voldoende of net te veel informatie in deze dossiers steken.  Mevr. De Clercq 

antwoordt dat het altijd mogelijk is om hieromtrent een afspraak te maken met de Sportdienst. 

Wanneer er voor de sportdienst onduidelijkheden zijn, wordt nu al contact genomen met de betreffende 

clubs. 

Bij handopsteking wordt het evaluatieverslag goedgekeurd met één onthouding. 
 

 

10. Mededelingen Sportdienst 

10.1. Organisaties van de Sportdienst 

 15
de

 Regiotour Zuidoost-Vlaanderen op 08-06-2013 met voor Ninove vertrek vanaf 07:00 Hr aan het 

voetbalplein van E. Winnik. 

 Week van de Sportclub van 07 tot 15-09-2013.  Enkele clubs meldden reeds dat ze hieraan willen 

meewerken.  Anderen kunnen alsnog hun medewerking verlenen en dit melden aan de Sportdienst. 

 Autovrije zondag op 22-09-2013. 

 Scholencross  in het park van 23 tot 25-09-2013. 

 Seniorensport: Sporteldag en Senioren Sportief Deinze – 26-09-2013. 

10.2. AGB Ninove 

De raad van bestuur werd opnieuw samengesteld en er werd een nieuw directiecomité gekozen voor het 

AGB Ninove, bestaande uit het zwembad en het kunstgrasveld.  

Het reglement voor het gebruik van het kunstgrasveld zal op het Dagelijks Bestuur van 17-06-2013 worden 

geadviseerd en nadien op de raad van bestuur worden gebracht. 

10.3. Schepencollege en Gemeenteraad 

De aanvraag tot erkenning die de clubs tot op heden indienden zullen zo snel mogelijk worden behandeld 

en op de gemeenteraad worden gebracht voor officiële erkenning. 

Het voorstel voor de uitbetaling van de subsidies komt binnenkort op het Schepencollege zodat de 

uitbetaling reglementair kan geschieden tegen uiterlijk 15-07-2013 (streefdatum). 

10.4. Sportvloer 

De Vlaamse Regering schreef een subsidiemogelijkheid uit voor de aanleg van sportvloeren.  Ninove zal in 

dit verband ook een dossier indienen. 
 

 

11. Datum volgende Algemene Vergadering 

Deze zal doorgaan op donderdag 14-11-2013 om 20.00 uur in CC De Plomblom. 

Op deze vergadering zal gestemd worden over de verschillende categorieën van sportlaureaten.  De 

voorzitter doet nogmaals een warme oproep naar de clubs voor het indienen van kandidaturen hiervoor. 
 

 

12. Allerlei 

12.1. Sporthal 

De vraag wordt gesteld of er reeds een budget is voorzien voor de aankoop van kastjes in de kleedkamers 

van de sporthal? 

De Sportdienst laat weten dat door de perikelen rond de mogelijke herverkiezingen in Ninove, er nog geen 

meerjaren budgetplan werd opgesteld.  Met de opmerking van Dhr. Heyman zal zeker rekening worden 

gehouden in dit verband. 



Er blijken ook problemen te zijn met de ventilatie in de bovenzalen van de sporthal waardoor 

“oververhitting” wordt geriskeerd bij warm weer, ook al omdat de opening van de ramen niet voldoende 

verkoeling biedt.  De vraag wordt gesteld of het ventilatiesysteem dat blijkbaar aanwezig is, geactiveerd 

kan worden. 

Mevr. De Clercq zal dit probleem nagaan en dit bespreken tijdens een volgende bijeenkomst met de 

aannemers. 

In dit verband wordt tevens aangehaald dat ook de ventilatie in de douches te wensen overlaat. 

Er wordt gemeld dat er een onrustwekkende verkleuring is van de muren in de kleedkamers 

(schimmelvorming?).  Ook dit zal worden meegenomen naar de bespreking met de aannemers. 

De gebruikers van de sporthal vragen een strenger toezicht op de netheid en de hygiëne in de kleedkamers 

(toegang met vuile schoenen, achterlaten van afval, …). 

12.2. Reglement Sporthal 

Een lid van de Algemene Vergadering vraagt wat de juiste richtlijnen zijn betreffende eten en drinken in 

de sporthal buiten de cafetaria, bijvoorbeeld in de vergaderzalen. 

Mevr. De Clercq herhaalt de algemene richtlijnen vervat in het reglement ad hoc, maar beseft dat dit 

reglement na de renovatie van de sporthal, eens herzien zal moeten worden.  Wordt vervolgd. 

12.3. Onderhoud Finse piste 

Er wordt gevraagd om de ganse Finse piste met schors aan te vullen aangezien het neteldoek op 

verschillende plaatsen blootligt en ook konijnen lelijk huis gehouden hebben langs de piste. 

Mevr. De Clercq antwoordt dat het AGB DN meldde dat de schors aangevuld zal worden de week voor de 

heropening van de speeltuin in juli. 

12.4. Klachten overmaken 

De vraag wordt gesteld of er een mogelijkheid bestaat om vragen of klachten elektronisch door te geven in 

plaats van steeds te moeten wachten op een Algemene Vergadering. 

De secretaris antwoordt dat indertijd reeds met deze gedachte werd gespeeld.  Het nieuwe Dagelijks 

Bestuur zal dit zeker behandelen tijdens de volgende legislatuur.  Welke vorm dit “meldingspunt” zal 

aannemen, is nog niet geweten (e-loket, e-mailadres, rode telefoon, …?).  De sportdienst meldt dat ook via 

het e-mailadres sport@ninove.be dergelijke zaken steeds gemeld kunnen worden. 

 

 

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

Naar aloude goede gewoonte worden de leden uitgenodigd voor een drankje hen aangeboden door het Dagelijks 

Bestuur van de Sportraad.  Schepen De Jonge voegt hieraan toe dat ook zij een drankbonnetje aanbiedt naar 

aanleiding van haar afscheid.  Aangezien Schepen Torrekens beloofde om op de ingeslagen weg verder te gaan 

en de lijn van zijn voorganger voort te zetten, doet hij eveneens nog een drankbonnetje in het zakje. 
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