
Stedelijke Sportraad Ninove - Algemene Vergadering 

 

 

Notulen van de Algemene Vergadering van donderdag 14-11-2013 
 

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. Martine De Meu, Erna Lauwereys, Leden  

Dhrn. Gaston Desmet, Eric Mertens, Leden 
 

Vanwege het stadsbestuur 

Dhr. Marc Torrekens, Schepen van Sport 

Mevr. Veerle Declercq, Diensthoofd Sport 

Mevr. Nancy Beeckman, Sportgekwalificeerd ambtenaar 
 

Vanwege de Raad van Wijzen 

Dhrn. Albert Van Liedekerke, Dirk Winnepenninckx, Herman Muylaert. 
 

Afgevaardigden van de volgende sportverenigingen 

Atletiek: VITA, Joggingclub Ninove 

Basket: BBC United Ninove 

Biljarten: KBC De Ster 

Dansen: Dansgroep Salvandy, Dansgroep Vandaky 

Duivensport: Boeren Ondereen Denderwindeke, Heropstanding Appelterre, Koninklijke Denderbond 

Gevechtssport: Judoclub Ninove, Karateclub Hiryu Ninove vzw, Karateclub Kachi, Iaido Club Raito, Punchy 

team  

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 

Petanque: Petanqueclub De Rapste  

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

Tafeltennis: TTC Ninove 

Voetbal: KVK Ninove, OSTA Meerbeke, Eendracht Winnik, VC Eendracht Appelterre, VK Nederhasselt, VK 

Jong Neigem 

Volleybal: MEVOC Meerbeke, VOKAJAP Ninove 

Wielersport: Feestcomiteit Outer, De Foxen, WC Denderwindeke Sportief, De Jérômekes Vrienden, Wielerclub 

Ninoofse Wielervrienden, Wielervrienden Nederhasselt, Sint Christoffelvrienden 

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

Zwemmen: De Dolfijnen, De Kikkertjes 

Scholen: SBS Seringen Nederhasselt 
 

Afwezig:  

Mevr. Tamara Coppens, lid Dagelijks Bestuur; 

Dhrn., Jean-Pierre De Greef, Dirk Glibert, leden Dagelijks Bestuur; 

Dhr. Etien De Bruyn, Raad van Wijzen; 
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BAD’86, Dansschool Kidz&Co, Den Belleman Salsa en Country Line Dansers, De Reisduif Appelterre, 

Aikido Takemusuaikidojo, Verenigde Wipschutters, Visclub De Waterduivels, De Kalmoes vzw, LRV 

Wedergrateruiters Denderwindeke, Rijbaan Molenzicht, SV Voorde, FC Panters Okegem, Sporting Lebeke-

Aalst, Denderclub Ninove, Derny Cycling Ninove, Flanders Cycling Events vzw, WC De Redding, Rescue 

Team Ninove, PTI. 

 
 

Agenda 
 

1. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van 05-06-2013; 

2. Voorstelling nieuw Dagelijks Bestuur en mandaten; 

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

4. Budgetvoorstel Sportraad 2014 – goedkeuring; 

5. Sportnacht 2013 – programma – Raad van Wijzen – voorstelling kandidaten; 

6. Verkiezing laureaten Sportnacht 2013; 

7. Update subsidiereglementen – voorstel – advies; 

8. Retributiereglementen sportaccommodatie – advies; 

9. Meerjarenplanning Sportdienst en AGB; 

10. Meldingspunt “klachten” – info; 

11. Datum volgende Algemene Vergadering; 

12. Mededelingen Sportdienst; 

13. Allerlei. 
  

 

 

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

 

 

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

woord van welkom aan de leden van de Raad van Wijzen en de Schepen en verontschuldigt drie leden van het 

Dagelijks Bestuur. 

 

 

1. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van 05-06-2013 

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

goedgekeurd. 
 

 

2. Voorstelling nieuw Dagelijks Bestuur en mandaten 

De voorzitter stelt de nieuwe en herverkozen leden van het Dagelijks Bestuur voor en geeft tevens een 

woordje van toelichting bij de mandaten binnen het Dagelijks Bestuur. 
 

 

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

De voorzitter deelt mee dat biljartclub Blacky Boys en de luchtsportclub Skybirds 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. 
 

 

4. Budgetvoorstel Sportraad 2014 – goedkeuring  

De voorzitter deelt mee dat men voortaan spreekt van een “budgetvoorstel” in plaats van van een 

“begrotingsvoorstel”, maar inhoudelijk wijzigt er niets. 

Het budgetvoorstel 2014 werd vooraf ter beschikking gesteld van de leden van de Algemene Vergadering. 

Na een korte toelichting door de penningmeester, wordt het bufgetvoorstel 2014 bij handopsteking unaniem 

goedgekeurd. 
 

 



5. Sportnacht 2012 – Programma – Raad van Wijzen – Voorstelling kandidaten 

6. Verkiezing laureaten Sportnacht 2013 

De voorzitter beslist om deze beide punten van de agenda samen te behandelen.  Hij stelt de affiche, het 

programma alsook de Raad van Wijzen voor, deze bestaat dit jaar uit Dhrn. Albert Van Liedekerke, Dirk 

Winnepenninckx, Herman Muylaert en Etien De Bruyn.  Deze laatste laat zich echter verontschuldigen voor 

deze Algemene Vergadering 

De voorzitter verklaart dat het Dagelijks Bestuur en de Sportdienst een beetje ontgoocheld zijn en de magere 

oogst aan kandidaturen diep betreuren.  Hij doet een oproep naar de clubs om in de toekomst hun kandidaat 

laureaten en te huldigen personen niet te vergeten en de formulieren ook tijdig binnen te sturen.  Dit is in het 

belang van de sporters zelf, voornamelijk dan de jeugd, maar het gebrek aan kandidaturen brengt ook de 

organisatie en het voortbestaan van de Sportnacht op zichzelf in het gedrang.  Dit zou ook een enorme blijk 

geven van respect en waardering ten aanzien van het Dagelijks Bestuur van de Sportraad en de mensen van 

de Sportdienst. 

Daarop krijgen de aanwezige kandidaat sportlaureaten de kans om zichzelf en hun prestaties voor te stellen 

aan de Algemene Vergadering.  De prestaties van de niet-aanwezige kandidaat laureaten worden door de 

leden van het Dagelijks Bestuur voorgesteld.  Hierna vraagt de voorzitter aan de leden hun stem uit te 

brengen.  

Ook de Raad van Wijzen trekt zich daarop terug.  De Raad beschikt over 17 stemmen die hij naar believen 

kan toekennen in elke categorie aangezien er 51 stemgerechtigde clubs aanwezig zijn. 
 

 

7. Update subsidiereglementen – voorstel – advies  

Mevr. Declercq licht het principe en het concept toe en stelt de reglementen aan de hand van een 

powerpoint-presentatie voor aan de Algemene Vergadering.  De leden ontvingen tevens een exemplaar van 

het ontwerp van de reglementen. 

De voorzitter verklaart dat de reglementen, die door een werkgroep van het Dagelijks Bestuur samen met de 

Sportdienst werden voorbereid, reeds door het Dagelijks Bestuur gunstig werden geadviseerd. 

Het Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding, 

het Subsidiereglement voor organisatoren van sportprojecten, alsook het Subsidiereglement voor 

ornithologie, duivensport en denksport worden door de Algemene Vergadering bij handopsteking unaniem 

gunstig geadviseerd. 

De voorzitter wenst ook namens het voltallige Dagelijks Bestuur de Sportdienst te bedanken voor de vlotte 

samenwerking en het uitstekende opzoekingwerk, waarop ook Mevr. De Clercq de Sportraad dankt voor hun 

inzet. 

 

 

8. Retributiereglementen sportaccommodatie – advies  

Mevr. Beeckman licht de aanpassingen aan dit reglement betreffende de verschuldigde retributie voor 

gebruik van de sporthal, de ballodroom, de atletiekpiste, het beachvolleybalterrein en het zwembad toe. 

Een lichte verhoging van de prijzen was noodzakelijk maar deze liggen nog steeds onder het gemiddelde van 

de ons omliggende gemeenten.  Deze aanpassingen zullen, op uitzondering van de sportkampen, wel maar 

toegepast worden vanaf het volgend sportseizoen (2014-2015) of volgend schooljaar (2014-2015). 

Eén lid drukt zijn vrees uit dat een aantal sporters of sportclubs zullen moeten afhaken wegens het niet meer 

kunnen betalen van de retributie. 

Dit reglement dat reeds door het Dagelijks Bestuur van een gunstig advies werd voorzien, wordt door de 

Algemene Vergadering bij handopsteking met één onthouding, gunstig geadviseerd. 

Mevr. De Clercq licht daarop de aanpassingen aan het reglement betreffende de verschuldigde retributie 

voor het gebruik van het zwembad toe.  Ook hier is een lichte verhoging van de prijzen noodzakelijk maar 

deze liggen nog steeds onder het gemiddelde van vergelijkbare zwembaden in de ompgeving.  Deze 

aanpassingen zullen, op uitzondering van de clubtarieven en schooltarieven die vanaf 1 september ingevoerd 

worden, toegepast worden vanaf 1 januari 2014. 

Dit reglement wordt door de Algemene Vergadering bij handopsteking met één onthouding, gunstig 

geadviseerd. 
 

 



9. Meerjarenplanning Sportdienst en AGB  

De Schepen deelt mee dat dit onderwerp nog in behandeling is bij verschillende commissies binnen de 

gemeenteraad.  Hij belooft echter dat de sportclubs zo snel mogelijk op de hoogte zullen worden gebracht 

door middel van een informatiemoment. 
 

 



10. Meldingspunt “klachten” - info 

De secretaris kondigt de oprichting aan van een meldingspunt “Vragen – Opmerkingen – Suggesties” op de 

website van de Sportraad.  Het is de bedoeling om hiermee met de Sportraad een doorgeefluik te vormen 

tussen de (problemen van) de sportclubs en de juiste bevoegde diensten.  Het is en blijft echter aan de 

sportclubs om zelf eerst bij de juiste instanties een oplossing te bespreken. 

Ook de oprichting van een facebookpagina voor de Sportraad wordt overwogen. 
 

 

11. Mededelingen Sportdienst 

11.1. Sportelgemeente 

Mevr. Beeckman deelt niet zonder trots mee dat Ninove er weerom in slaagde om deze titel binnen te rijven.  

De uitreiking van deze prijs zal plaatsvinden op 05-12-2013 te Gent. 

11.2. Activiteiten eindejaar 

Op 14-12-2013 gaat een initiatie golf door voor de doelgroep mensen met een beperking.  De Sportdienst 

doet nogmaals een warme oproep naar clubs die zich geroepen zouden voelen om mee te werken aan een 

activiteit voor deze doelgroep of die zelf een dergelijke activiteit willen organiseren. 

Op 21-12-2013 gaat in CC De Fabriek te Sint-Lievens-Houtem de “Dag van de Jeugdsportbegeleider” door.  

Dit initiatief van de Regiosportdienst Zuid Oost-Vlaanderen heeft als onderwerp “Screening van jonge 

sporters”.  Flyers worden ter beschikking gesteld van de leden van de Algemene Vergadering. 

Op 23-12-2013 gaat een sportdag voor kleuters en grootouders door in de sporthal. 

Van 27 tot 30-12-2013 gaat het jaarlijkse zaalvoetbaltornooi voor de jeugd door in de sporthal. 

Op 03-01-2014 is er een danskamp voor leerlingen van het basis- en het secundair onderwijs. 

11.3. Impulssubsidies 

Deze komen, op 20-11-2013 op het Schepencollege. 

In dit verband wordt meegedeeld dat op last van de FOD Financiën bij de uitbetaling van subsidies aan 

feitelijke verenigingen, nu verplicht een natuurlijk persoon vermeld moet worden. 

11.4. Website Vlaamse Trainersschool 

Deze website werd aangepast waardoor het nu mogelijk is om als erkend trainer een profiel aan te maken.  

Zeker een bezoekje waard. 
 

 

12. Datum volgende Algemene Vergadering 

De voorzitter deelt mee dat de volgende Algemene Vergadering zal doorgaan op 06-05-2014 in het CC De 

Plomblom, met dien verstande dat voordien de clubs nog eens zullen worden samengeroepen om kennis te 

nemen van het meerjarenplan van de Sportdienst en het AGB. 
 

 

13. Allerlei 

13.1. Kledijkastjes in de sporthal 

Eén van de leden klaagt het gebrek aan kastjes om kledij op te bergen in de sporthal aan en stelt voor dat de 

clubs zelf het nodige budget zouden samenbrengen hiervoor.  De Schepen verklaart dat reeds enkele kastjes 

werden geplaatst.  Er zal navraag worden gedaan of er wel degelijk een nood aan individuele kastjes is en 

indien dit zo is, zal gepoogd worden om hiervoor een budget vrij te maken. 

De Sportdienst kan ondertussen meedelen dat er kasten per club aangekocht zullen worden voor het 

opbergen van het collectieve clubmateriaal. 

13.2. Properheid stadspark en Finse piste 

Een lid van de Algemene Vergadering laakt het gebrek aan properheid in het park, in het algemeen van de 

Finse piste in het bijzonder.  Door de vele hondenpoep is de hygiënische toestand voor (jonge) sporters 

precair geworden.  De Schepen antwoordt dat een plaats wordt voorzien als hondentoilet en dat ook de 

politie gevraagd zal worden om toezicht te houden en op te treden wanneer nodig. 



 

Daarop sluit de voorzitter de vergadering af en dankt de leden en ook de Raad van Wijzen voor hun 

aanwezigheid.  Hij doet een oproep om zo massaal mogelijk aanwezig te zijn op de Sportnacht 2013. 

Na de vergadering werden alle leden naar aloude goede gewoonte uitgenodigd voor een drankje hen 

aangeboden door het Dagelijks Bestuur van de Sportraad. 

 

 

 

De secretaris 
 

Kurt Horrie 

 

Het Stadsbestuur 
 

Marc Torrekens, Schepen van Sport 

Veerle Declercq, Diensthoofd Sport 

Nancy Beeckman, Sportdienst Ninove 

 

De voorzitter 
 

Kris Engels 

 


