Stedelijke Sportraad Ninove - Algemene Vergadering
Notulen van de Algemene Vergadering van dinsdag 06-05-2014
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. Gaston Desmet, Dirk Glibert, Leden
Vanwege het stadsbestuur
Dhr. Marc Torrekens, Schepen van Sport
Mevr. Veerle Declercq, Diensthoofd Sport
Afgevaardigden van de volgende sportverenigingen
Atletiek: VITA, Joggingclub Ninove
Basket: BBC United Ninove
Biljarten: KBC De Ster, BC Blackyboys
Dansen: Dansgroep Salvandy, Dansschool Kidz&Co, Den Belleman Salsa en Country Line Dansers
Duivensport: Boeren Ondereen Denderwindeke, Heropstanding Appelterre
Gevechtssport: Judoclub Ninove, Karateclub Hiryu Ninove vzw, Iaido Club Raito, Aikido Takemusuaikidojo
Handboogschieten: Sint-Sebastiaan, Concordia, Sint-Medard, Verenigde Wipschutters
Hengelsport: Oude Dender, Ninofish-Denderteam, HTB Fishing Club, Visclub De Waterduivels
Kaatsen: Okegem Toekomst
Modelbouw: Skybirds
Ornithologie: De Tabakvink, De Ninoofse Botvink
Paardensport aangepast: De Kalmoes vzw
Petanque: Petanqueclub De Rapste
Ruitersport: Rijbaan Molenzicht
Tennis: TC Sint-Kristoffel, TC Madison, TC De Players
Tafeltennis: TTC Ninove
Voetbal: KVK Ninove, OSTA Meerbeke, SV Voorde, Eendracht Winnik, FC Panters Okegem, Sporting
Lebeke-Aalst, VK Nederhasselt, VK Jong Neigem
Volleybal: MEVOC Meerbeke
Wielersport: Denderclub Ninove, Feestcomiteit Outer, De Foxen, WC Denderwindeke Sportief, De Jérômekes
Vrienden, Wielerclub Ninoofse Wielervrienden, Wielervrienden Nederhasselt, WC De Redding,
Sint Christoffelvrienden
Wielertoeristen: WTC De Abdijspurters, MTB Aspelare
Zwemmen: De Dolfijnen, De Kikkertjes
Scholen: PTI, SBS Seringen Nederhasselt
Afwezig:
Dhr. Jean-Pierre De Greef, lid Dagelijks Bestuur;
BAD’86, Dansgroep Vandaky, Koninklijke Denderbond, De Reisduif Appelterre, Karateclub Kachi,
Punchy team, Ninoofse Doelschutters, Eendracht Ninove, LRV Wedergrateruiters Denderwindeke, VC
Eendracht Appelterre, VOKAJAP Ninove, Derny Cycling Ninove, Flanders Cycling Events vzw, WTC Heghe
Sportief, Rescue Team Ninove
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****************************

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze eerste Algemene Vergadering van 2014. Hij heet ook de
Schepen van Sport welkom en verontschuldigt een lid van het Dagelijks Bestuur.

1. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van 14-11-2013
Er worden geen opmerkingen geformuleerd en de notulen van deze Algemene Vergadering worden unaniem
goedgekeurd. De voorzitter bedankt de secretaris voor het puike werk.

2. Kandidatuurstelling Dagelijks Bestuur - goedkeuring
Dhr. Mertens, vroeger afgevaardigd door De Ninoofse Doelschutters, voldeed na het ontslag uit deze
vereniging niet meer aan de voorwaarden van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement om deel uit te
maken van het Dagelijks Bestuur van de Sportraad.
Ondertussen werd Dhr. Mertens echter opnieuw voorgedragen voor het Dagelijks Bestuur door wielerclub
De Redding. Het Dagelijks Bestuur heeft deze kandidatuur onderzocht en stelde vast dat aan alle
voorwaarden is voldaan. Bijgevolg gaf het dagelijks Bestuur een gunstig advies.
De voorzitter deelt mee dat de stemming over de kandidatuur van Dhr. Mertens volgens de bepalingen van
het Huishoudelijk Reglement geheim zou moeten zijn aangezien het hier over personen gaat. De voorzitter
vraagt echter het akkoord van de Algemene Vergadering om bij handopsteking te kunnen stemmen en de
Algemene Vergadering gaat hiermee akkoord.
Bij handopsteking wordt de kandidatuur van Dhr. Mertens voor het Dagelijks Bestuur unaniem
goedgekeurd. Onder applaus wordt Dhr. Mertens verzocht om opnieuw zijn plaats bij het Dagelijks Bestuur
op het podium in te nemen.
De voorzitter meldt dat er nog steeds drie plaatsen vacant zijn en doet een warme oproep naar de andere
leden van de Algemene Vergadering.

3. Aanwezigheden – afwezigheden clubs op Algemene Vergaderingen – kennisgeving
De voorzitter deelt mee dat na de laatste Algemene Vergadering Duivenclub De Reisduif Appelterre werd
aangeschreven met de mededeling dat de club het lidmaatschap van de Sportraad zou worden afgenomen
indien ze vandaag niet aanwezig waren daar de club reeds vier opeenvolgende Algemene Vergaderingen
afwezig bleef.
Helaas moeten wij vandaag vaststellen dat de club voor een vijfde opeenvolgende maal afwezig is. Conform
de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement wordt de secretaris gevraagd aan de club een schrijven te
richten met de mededeling dat deze geschrapt wordt als lid van de Sportraad. Het eventuele verzoek tot
heraansluiting kan reglementair opnieuw gebeuren ten vroegste één jaar na de uitsluiting.

4. Toetreding nieuwe clubs en sportorganisatoren – advies
De voorzitter deelt mee dat wielerclub Kermis Maandag Vrienden en visclub De Walvissers vzw een
aanvraag deden om toe te treden tot de Sportraad. De voorzitter stelt beide verenigingen 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 worden beide verenigingen opgenomen in de
Sportraad.

5. Balans Sportraad 2013 – goedkeuring
De balans van de Sportraad 2013 werd meegestuurd met de uitnodiging voor de Algemene Vergadering.
De penningmeester overloopt deze balans en verklaart dat deze reeds door het Dagelijks Bestuur gunstig
werd geadviseerd.
Nadat de Algemene Vergadering de kans kreeg om opmerkingen te formuleren, wordt de balans bij
handopsteking unaniem goedgekeurd.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn voorbereidend werk.

6. Werkgroepen Sportnacht 2014 – verslag
Onder het motto “een vereniging die zichzelf niet in vraag durft stellen, blijft ter plaatse trappelen” heeft een
werkgroep van het Dagelijks Bestuur van de Sportraad zich over het concept van de jaarlijkse Sportnacht
gebogen. Er zal worden nagegaan in welke mate de formule, de locatie, het programma of de naam dienen te
worden aangepast.
De secretaris doet een overzicht van wat reeds door de verschillende werkgroepvergaderingen binnen het
Dagelijks Bestuur werd uitgewerkt. Hij betreurt dat er weinig respons kwam op de oproep van het Dagelijks
Bestuur via e-mail, Facebook, Ninove-Info en andere kanalen voor medewerking vanwege de clubs.
Voorstellen en initiatieven zijn natuurlijk nog steeds welkom. Eén lid merkt op dat de Sporthal als locatie in
overweging genomen kan worden.
Van het moment dat het Dagelijks Bestuur in samenwerking met Stad Ninove en de Sportdienst een concreet
project heeft, zal dit medegedeeld worden aan de clubs.

7. Evaluatieverslag Sportdienst 2013
Aan de hand van een PowerPointpresentatie geeft Mevr. Declercq een gedetailleerd overzicht van de
activiteiten van de Sportdienst 2013.
Tevens worden de verwezenlijingen in het kader van het sportbeleidsplan uitgebreid toegelicht.
Bij handopsteking wordt dit evaluatieverslag door de Algemene Vergadering unaniem goedgekeurd.

8. Mededelingen Sportdienst
8.1. Medewerking aan organisaties Sportdienst
De Sportdienst roept de clubs die zich nog niet inschreven op om mee te werken aan de week van de
sportclub (13 – 21-09-2014) en de activiteiten tijdens de autoloze zondag van 21-09-2014.
8.2 Kansenpas
Reeds een aantal Ninoofse sportclubs onderschreven de engagementsverklaring voor de Kansenpas.
De Sportdienst doet nogmaals een oproep naar de clubs om zich alsnog in te schrijven op dit project.
8.3 Andere aktiviteiten
 Nino Mundo. Dit initiatief dat niet Ninovieters en niet Belgen wil laten kennis maken met de Ninoofse
(sport)clubs, gaat door op 17-05-2014.
 Werelddag “Verzet tegen armoede” gaat door op 25-10-2014.
 Jogging “Dwars door Ninove” georganiseerd door VITA gaat door op 25-10-2014.
 Op 06-06-2014 heeft de regiosportdag voor het stadspersoneel door.
 Regiotour vindt plaats op 14-06 2014.

9. Datum volgende Algemene Vergadering
De voorzitter deelt mee dat de volgende Algemene Vergadering (met jaarlijkse verkiezing van de
sportlaureaten) zal doorgaan op donderdag 13-11-2014 in het CC De Plomblom.

10. Allerlei
10.1 Situatie douches zwembad de Kleine Dender
Eén van de leden meldt dat de vloer van de douches in het stedelijk zwembad er vaak zeer glad bij ligt en
spreekt zijn vrees uit voor ongevallen met alle (gerechtelijke) gevolgen van dien.
De Schepen verklaart dat een oplossing niet evident is gezien de voorschriften voor de hygiëne. De
mogelijkheid om de veiligheidsadviseur van de stad ter plaatse te laten komen, wordt overwogen.
10.2 Aanpassing openingsuren zwembad
Door de aanpassing van de openingsuren van het zwembad De Kleine Dender gebeurt het volgens één van
de leden vaak dat er personen moeten wachten aan de ingang tot de opening. Een lid vraagt daarom of het
mogelijk is om een luifel te voorzien aan de ingang zodat de wachtenden bij slecht weer toch ietwat beschut
zijn. De Schepen en de Sportdienst zullen de mogelijkheid onderzoeken en delen tevens mee dat in de nabije
toekomst ook het onthaal een facelift zal ondergaan met aanpassing van het softwareprogramma.
10.3 Airco Sporthal
Eén van de leden vraagt hoever het staat met de installatie van airco in de bovenzalen van de Sporthal. In de
zomer is het daar namelijk op bepaalde momenten moeilijk om op een degelijke manier te trainen gezien de
drukkende hitte.
Daarop sluit de voorzitter de vergadering af en dankt de leden voor hun aanwezigheid en nodigt hen tevens uit
voor het drankje achteraf, hen aangeboden door het Dagelijks Bestuur van de Sportraad.
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