Stedelijke Sportraad Ninove - Algemene Vergadering
Notulen van de Algemene Vergadering van dinsdag 13-11-2018
Plaats: Bovenzaal 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
Vanwege de Raad van Wijzen
Dhrn. Dirk Winnepenninckx, Albert Van Liedekerke, Eddy Heyman, Willy Van Der Perren, Etien De Bruyn,
Tom Vandenbulcke
Afgevaardigden van de volgende sportverenigingen
Atletiek: VITA
Badminton: BAD’86 vzw
Basket: BBC United Ninove
Dansen: Dansgroep Salvandy, Dansgroep Vandaky, Dansschool Kidz & Co, Den Belleman Salsa en Country
Line Dansers, Dansschool FLEX vzw,
Duivensport: Boeren Ondereen Denderwindeke, Koninklijke Denderbond, Heropstanding Appelterre,
Gevechtssport: Judoclub Ninove, Karateclub Hiryu Ninove vzw, Karateclub Kachi, Iaido Club Raito, New
Punchy Team Aspelare
Handboogschieten: Sint-Sebastiaan, Ninoofse Doelschutters, Concordia, Verenigde Wipschutters, Sint-Medard,
Hengelsport: Oude Dender, Ninofish-Denderteam, Visclub De Bertjes
Hockey: Denderhockey vzw
Ornithologie: De Tabakvink, De Ninoofse Botvink
Paardensport: De Kalmoes vzw
Petanque: Petanqueclub De Rapste
Ruitersport: Rijbaan Molenzicht, LRV De Koepoort
Tennis: TC Sint Kristoffel, TC De Players, TC Madison
Tafeltennis: TTC Ninove
Voetbal: KVK Ninove, VC OSTA Meerbeke, Eendracht Winnik FC Panters Okegem, VK Nederhasselt, VK
Jong Neigem
Volleybal: MEVOC Meerbeke
Wielersport: Denderclub Ninove, Feestcomiteit Outer, De Foxen, WC Denderwindeke Sportief, Omloop Finish
Team vzw, Brothers On Bikes Events, Sint-Christoffelvrienden, WC De Redding, WC Kermis
Maandagvrienden
Wielertoeristen: WTC De Abdijspurters, WTC Heghe Sportief, MTB Aspelare
Zwemmen: De Dolfijnen, De Kikkertjes, Rescue Team Ninove
Scholen: PTI
Afwezig:
Dhr. Jean-Pierre De Greef, lid Dagelijks Bestuur
Dhr William Cooreman, lid Raad van Wijzen

Joggingclub Ninove, KBC De Ster, Sandu Gym Muaythai Ninove vzw, Krav Maga, HTB Fishing Club, De
Walvissers vzw, Het Goudvisje, New Ponderosa, Eendracht Ninove, LRV Wedergrateruiters Denderwindeke,
VOKAJAP Ninove, Wielervrienden Nederhasselt, WC Okegem Sportief,

Agenda
1. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van 03-05-2018;
2. Aanwezigheden – afwezigheden clubs Algemene Vergaderingen – kennisgeving;
3. (her)toetreding nieuwe club(s) en sportorganisatoren – advies;
4. Naamwijziging sportvereniging - info;
5. Budgetvoorstel Sportraad 2019 – goedkeuring;
6. De Ninofse Sportkrasjel 2018 – Programma – Raad van Wijzen – Voorstelling kandidaten;
7. Verkiezing laureaten De Ninofse Sportkrasjel 2018;
8. Herinstallatie stedelijke Sportraad – legislatuur 2019-2024;
9. Mededelingen Sportdienst;
10. Allerlei.
****************************
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze laatste Algemene Vergadering van de huidige legislatuur.
Hij verontschuldigt enkele personen.
Ter gelegenheid van deze laatste vergadering, bedankt de voorzitter de Schepen van Sport, het stadsbestuur en
de Sportdienst voor de vlotte, constructieve en aangename samenwerking tijdens de huidige legislatuur.
Hij heet ook de leden van de Raad van Wijzen welkom.
Daarop vraagt de voorzitter om een moment van stilte in acht te willen nemen naar aanleiding van het
overlijden van één van de pioniers van de Ninoofse Sportraad (lid sedert 1971) en erelid, Dhr. Walter Sergeant.

1. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van 03-05-2018
Er worden geen inhoudelijke opmerkingen geformuleerd en de notulen van deze Algemene Vergadering
worden dan ook eenstemmig goedgekeurd, waarvoor dank aan de waarnemend secretaris.

2. Aanwezigheden/afwezigheden clubs Algemene Vergadering - kennisgeving
De voorzitter deelt mee dat na de vorige vergadering twee clubs (Krav Maga Ninove en Hengelclub het
Goudvisje) werden aangeschreven omdat deze viermaal 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, waardoor ze ook alle voordelen van dit
lidmaatschap verliezen.

3. (her)toetreding nieuwe club(s) en sportorganisatoren – advies
De voorzitter deelt mee dat sedert de laatste Algemene Vergadering drie clubs een aanvraag indienden om
deel te kunnen uitmaken van de Sportraad.
Wanneer de voorzitter echter de eerste van deze drie clubs (Hengelsportclub Ponderosa vzw) wil voorstellen
aan de Algemene Vergadering, blijkt dat deze club al heeft opgehouden te bestaan en dat de vzw ontbonden
is. De Sportraad neemt hiervan akte.
De andere clubs die een aanvraag indienden, zijn Nino-Kubb en KFC Voorde-Appelterre. De laatste club is
een fusie tussen de vroegere clubs/leden van de Sportraad SV Voorde en Eendracht Appelterre.
De voorzitter stelt deze beide vereniging aan de hand van hun aanvraagformulier voor aan de Algemene
Vergadering en deelt mee dat de respectieve aanvragen tot toetreding reeds door het Dagelijks Bestuur
werden onderzocht en gunstig geadviseerd.
Bij handopsteking wordt deze beide vereniging unaniem opgenomen in de Sportraad.

4. Naamwijziging sportvereniging - info
De voorzitter deelt mee dat de Wielerclub Denderclub Ninove voortaan door het leven gaat als Koninklijke
Denderclub Ninove. Dit wordt door de Algemene Vergadering op applaus onthaald.

5. Budgetvoorstel Sportraad 2019 – goedkeuring
Het budgetvoorstel 2019 werd meegestuurd met de uitnodiging voor deze Algemene Vergadering. Dit
voorstel werd door het Dagelijks Bestuur reeds besproken en goedgekeurd.
Na een korte toelichting door de penningmeester, wordt het budgetvoorstel 2019 bij handopsteking unaniem
goedgekeurd.
De penningmeester wordt bedankt voor het puike voorbereidende werk.

6. De Ninofse Sportkrasjel 2018 – Programma – Raad van Wijzen – Voorstelling
kandidaten
7. Verkiezing laureaten De Ninofse Sportkrasjel 2017
Naar goede gewoonte worden deze beide punten samen behandeld.
De voorzitter stelt het gevarieerde programma alsook de Raad van Wijzen voor. Deze bestaat dit jaar uit een
ruime groep van deskundigen, namelijk Dhrn. Dirk Winnepenninckx, Etien De Bruyn, Eddy Heyman, Willy
Van Der Perren, Albert Van Liedekerke en Tom Vandenbulcke. Dhr. William Cooreman is door
omstandigheden verontschuldigd voor vanavond.
Daarop worden de kandidaturen in de verschillende categorieën voorgesteld door de leden van het Dagelijks
Bestuur. Hierna vraagt de voorzitter aan de leden om hun stem uit te brengen. Hij legt nogmaals in detail
de stemprocedure uit.
De oogst voor dit jaar is groot:
• 12 kandidaturen in de categorie Jeugdsportlaureaat individueel;
• 1 kandidatuur in de categorie Jeugdsportlaureaat club;
• 8 kandidaturen in de categorie Sportlaureaat individueel;
• 7 kandidaturen in de categorie Sportlaureaat ploeg;
• 1 kandidatuur in de categorie Recreatief laureaat;
• 2 kandidaturen in de categorie Administratief laureaat.
Dit brengt ons op een totaal van 31 kandidaten in diverse sporttakken, wat een succes is en waardoor we
kunnen zeggen dat we deze legislatuur in schoonheid zullen afsluiten.
Er werden ook twee personen genomineerd in de categorie “vrijwilliger(s) van het jaar”. Hierover wordt
echter niet gestemd aangezien ALLE vrijwilligers op dezelfde basis gehuldigd worden, want ze zijn o zo
belangrijk voor een club!
De Raad van Wijzen trekt zich daarop terug. De Raad beschikt dit jaar reglementair over 19 stemmen die
hij naar believen kan toekennen in elke categorie aangezien er 57 stemgerechtigde clubs aanwezig zijn.

8. Herinstallatie stedelijke Sportraad – legislatuur 2019-2024
De voorzitter geeft een woordje uitleg betreffende de procedure die door de clubs zal moeten worden
gevolgd bij het begin van de nieuwe legislatuur. Hij doet een oproep om de instructies die door de
Sportraad en de Sportdienst aan de clubs zullen worden gegeven, goed en nauwkeurig op te volgen. Veel
hangt namelijk af van het erkend zijn als sportclub of -organisatie en van het lid zijn van de Sportraad.
Wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt, zullen we gespaard blijven van doemscenario’s (clubs die plots
geen subsidies meer kregen, die geen kosteloze uitlening bij de Uitleendienst meer kregen, …) zoals die zich
bij het aantreden van de huidige legislatuur hebben voorgedaan.
De voorzitter doet ook nogmaals een warme oproep tot kandidaten voor het Dagelijks Bestuur dat ook
opnieuw zal moeten worden samengesteld bij het aantreden van de nieuwe legislatuur.

9. Mededelingen Sportdienst
9.1 Afdeling G-sport bij de sportclubs
Reeds twee Ninoofse clubs (Denderhockey vzw en DIVAS K.V.K. Ninove) organiseerden een
sportevenement voor G-Sporters (10-11-2018).
De Sportdienst doet een warme oproep naar de aanwezige clubs om ook in de toekomst deel te nemen aan
dit project.
9.2 Organisaties van de Sportdienst
• Barbarian Obstakel Run. Deze organisatie gaat door op 17-11-2018 in De Gavers te Geraardsbergen.
Er zijn al een 800-tal inschrijvingen. Er wordt gehoopt op 1.000 deelnemers.
• Activiteiten in het zwembad ter gelegenheid van de zwembaddagen: Sinterklaas, brevetnamiddag,
interscholen zwemwedstrijd.
• Zaalvoetbaltornooi. Het jaarlijkse zaalvoetbaltornooi voor de jeugd gaat dit jaar door op 27, 28, 29 en
30-12-2018 in de Sporthal ’t Sportstekske.
9.3 Bijscholingen DYNAMO-project
Twee bijscholingen die interessant lijken, worden voorgesteld:
• Verenigingswerk vergoeden op een eenvoudige en voordelige manier;
• De nieuwe privacywet (GDPR) op maat van je sportclub.
Verschillende clubafgevaardigden lijken interesse te hebben voor (één van) deze opleidingen. De
Sportdienst zal zich bevragen.
9.4 Opleidingen Vlaamse Trainersschool
Het nieuwe trainers-opleidingsaanbod van de Vlaamse Trainersschool staan online en kan geconsulteerd
worden op de site van de VTS.
9.5 Sporthal
De Schepen deelt mee dat het nieuwe “kader” rond de matten in de sportzaal van de sporthal werd
geïnstalleerd. Aangezien er geen opmerkingen kwamen, neemt de Schepen aan dat dit tot aller tevredenheid
is geschied. Verdere feedback is nog steeds welkom.

10. Allerlei
Er worden geen punten aangedragen.

Daarop sluit de voorzitter de vergadering af en dankt de leden voor hun aanwezigheid.
Hij doet nogmaals een warme oproep om in grote getale aanwezig te zijn op De Ninofse Sportkrasjel 2018 op
zaterdag 24-11-2018 in Sportkaffee Time Out.
Na de vergadering werden alle leden gewoontegetrouw uitgenodigd voor een drankje hen aangeboden door het
Dagelijks Bestuur van de Sportraad. Nadat de Raad van Wijzen er eindelijk was uitgeraakt, konden ook de
Sportdienst, de voorzitter en de secretaris zich aansluiten bij het nuttigen van het drankje.
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