
Stedelijke Sportraad Ninove - Algemene Vergadering 

 

 

Notulen van de Algemene Vergadering van donderdag 17-11-2016 
 

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 

Mevr. Veerle De Clercq, Diensthoofd Sport 
 

Vanwege de Raad van Wijzen 

Dhrn. Etien De Bruyn, Eddy Heyman, Dirk Winnepenninckx. 
 

 

Afgevaardigden van de volgende sportverenigingen 

Atletiek: VITA, Joggingclub Ninove 

Badminton: BAD’86 vzw 

Basket: BBC United Ninove 

Biljarten: KBC De Ster 

Dansen: Dansgroep Salvandy, Dansgroep Vandaky, Dansschool Kidz&Co, Dansschool FLEX vzw 

Duivensport: Boeren Ondereen Denderwindeke, Koninklijke Denderbond 

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

Takemusuaikidojo 

Handboogschieten: Sint-Sebastiaan, Ninoofse Doelschutters, Verenigde Wipschutters 

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

Hockey: Denderhockey  

Kaatsen: Eendracht Ninove 

Ornithologie: De Tabakvink, De Ninoofse Botvink 

Paardensport: De Kalmoes vzw, Rijbaan Molenzicht, LRV De Koepoort 

Petanque: Petanqueclub De Rapste  

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

Tafeltennis: TTC Ninove 

Voetbal: KVK Ninove, OSTA Meerbeke, 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, Wielervrienden Nederhasselt, WC 

De Redding, Sint Christoffelvrienden, WC Kermis Maandagvrienden, WC Okegem Sportief 

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

Zwemmen: De Dolfijnen, De Kikkertjes, Rescue Team Ninove 

Scholen: PTI 

 

Afwezig:  

Dhr. Marc Torrekens, Schepen van Sport 

Dhr. Jean-Pierre De Greef, Lid Dagelijks Bestuur 

Mevr. Nancy Beeckman, Sportgekwalificeerd ambtenaar 
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BC Blacky Boys, BC Oude Statie, Den Belleman Salsa en Country Line Dansers, Heropstanding Appelterre, 

Sandu Gym Muaythai Ninove vzw, Krav Maga Ninove, Concordia, Sint-Medard, Het Goudvisje, De 

Waterduivels, De Walvissers vzw, New Ponderosa, Vzw Penneke Vis, Skybirds, LRV Wedergrateruiters 

Denderwindeke, SV Voorde, Sporting Lebeke-Aalst, Feestcomiteit Outer, Derny Cycling Ninove, Flanders 

Cycling Events vzw, De Jérômekes Vrienden, Wielerclub Ninoofse Wielervrienden 

 
 

Agenda 
 

1. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van 03-05-2016; 

2. Aanwezigheden/afwezigheden clubs op Algemene Vergaderingen – kennisgeving; 

3. Stopzetting activiteiten sportclub – info; 

4. Budgetvoorstel Sportraad 2017 – goedkeuring; 

5. De Ninofse Sportkrasjel 2016 –programma – Raad van Wijzen – voorstelling kandidaten; 

6. Verkiezing laureaten De Ninofse Sportkrasjel 2016; 

7. De toekomst van de Stedelijke Sportraad – datum 2
de

 overlegmoment; 

8. Samenstelling Dagelijks Bestuur – vacante plaatsen;  

9. Mededelingen Sportdienst; 

10. Datum volgende Algemene Vergadering; 

11. 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 stedelijke Sportdienst. Hij verontschuldigt de 

Schepen en maakt van de gelegenheid gebruik om de Schepen de oprechte deelneming van de voltallige 

Sportraad aan te bieden naar aanleiding van het recente overlijden van zijn vader. 

Daarop wordt de agenda aangevat. 

 

 

1. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van 03-05-2016 

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

goedgekeurd. 

 

 

2. Aanwezigheden/afwezigheden clubs op Algemene Vergaderingen - kennisgeving 

Na de vorige vergadering werden twee clubs aangeschreven die reeds vier maal opeenvolgend afwezig 

waren geweest op de Algemene Vergadering (Rijbaan Molenzicht en Biljartclub Blacky Boys). 

Er werd hen meegedeeld dat, indien zij vandaag afwezig bleven, ze het lidmaatschap van de Sportraad zou 

ontnomen worden. Vandaag stellen we met blijdschap vast de Rijbaan Molenzicht aanwezig is, maar 

Biljartclub Blacky Boys zal, gezien hun afwezigheid, ervan verwittigd worden dat zij vanaf vandaag helaas 

geen deel meer uitmaken van de Sportraad. 

De voorzitter deelt ook mee dat Dhr. Gaston De Smet, lid van het Dagelijks Bestuur van de Sportraad en 

afgevaardigd door SBS Seringen Nederhasselt, zijn ontslag heeft ingediend omwille van 

gezondheidsredenen. Dhr. De Smet wordt hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet. SBS Seringen 

Nederhasselt werd ook aangeschreven om een vervanger aan te duiden voor Dhr. De Smet. Aangezien zij 

niet binnen de limiet reageerden, moeten wij helaas ook SBS Seringen Nederhasselt schrappen als lid van de 

Sportraad. Een schrijven zal aan deze organisatie worden gericht. 

Visclub De Bertjes deed een aanvraag om toe te treden tot de Sportraad.  De voorzitter stelt deze vereniging 

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 wordt de vereniging unaniem opgenomen in de Sportraad.  

 

 

 



3. Stopzetting activiteiten sportclub – info  

De voorzitter deelt mee dat Kaatsclub Okegem Toekomst na 46 jaar zijn activiteiten stopzet. De voorzitter 

heeft de club bedankt voor de jarenlange inzet en constructieve samenwerking. De Algemene Vergadering 

neemt hiervan kennis. 

 

4. Budgetvoorstel Sportraad 2017 – goedkeuring  

Het budgetvoorstel 2017 werd uitgedeeld aan de leden van de Algemene Vergadering bij binnenkomst van 

de vergadering. 

Na een korte toelichting door de penningmeester, wordt het budgetvoorstel 2017 bij handopsteking unaniem 

goedgekeurd. 

 

 

5. De Ninofse Sportkrasjel 2016 – Programma – Raad van Wijzen – Voorstelling 

kandidaten 

6. Verkiezing laureaten De Ninofse Sportkrasjel 2016 

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

programma alsook de Raad van Wijzen voor. Deze bestaat dit jaar uit Dhrn. Eddy Heyman, Etien De Bruyn 

en Dirk Winnepenninckx.  Dhr. Albert Van Liedekerke is verontschuldigd, maar zal wel aanwezig zijn op de 

avond van de Sportkrasjel bij het tellen van de stemmen. 

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

toe te lichten aan de Algemene Vergadering.  Hierna vraagt de voorzitter aan de leden hun stem uit te 

brengen. Hij legt nogmaals de stemprocedure uit. 

De Raad van Wijzen trekt zich daarop terug. De Raad beschikt dit jaar reglementair over 20 stemmen die hij 

naar believen kan toekennen in elke categorie aangezien er 58 stemgerechtigde clubs aanwezig zijn. 

De voorzitter doet nog een oproep naar de kandidaat laureaten om fotomateriaal binnen te sturen bij de  

Sportdienst voor op de Sportkrasjel. 

 

 

7. De toekomst van de stedelijke Sportraad datum 2
de

 overlegmoment 

Na de gevechtssporten worden de vertegenwoordigers van de diverse balsporten uitgenodigd voor deze 

brainstorming die zal doorgaan op 20-02-2017.  Uitnodigingen en meer informatie zullen nog volgen. 

 

 

8. Samenstelling Dagelijks Bestuur – vacante plaatsen  

Gezien het recente ontslag van Dhr. Gaston De Smet, en de ontwikkelingen gedurende de laatste legislatuur, 

zit het Dagelijks Bestuur met een aantal vacante plaatsen. De voorzitter doet een warme oproep naar de 

clubs toe om deze in te vullen. Zowel voorzitter als secretaris en de Sportdienst zijn bereid de eventuele 

kandidaten wat meer gedetailleerde uitleg te geven. 

 

 

9. Mededelingen Sportdienst 

9.1 Activiteiten 

Volgende activiteiten staan op de agenda: 

 Zwembaddagen op 19 & 20-11-2016.  Mevr. De Clercq deelt mee dat bij deze gelegenheid ook 

Mevr. Isabelle Cosijns aanwezig zal zij om de clubs uitleg te geven betreffende de UiTPAS; 

 Op 19-11-2016 gaat in de Gavers te Geraardsbergen de Barbarian Run door, een organisatie van de 

Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen; 

 Interscholen zwemwedstrijd op 20 en 22-11-2016; 

 Op 27, 28, 29 en 30-12-2016 gaat het jaarlijkse zaalvoetbaltornooi voor de jeugd door in de 

sporthal; 

 Op 05-01-2017 is er een kleutersportdag; 

 Een dansdag wordt georganiseerd op 06-01-2017; 

 Op 29-01-2017 is er ontbijtzwemmen in De Kleine Dender. 



9.2 1000km Kom Op Tegen Kanker 

Op 28-05-2017 is Ninove “Middagstad” voor de 1000km van Kom Op Tegen Kanker. Dit houdt in dat de 

deelnemende ploegen (zo’n 800) hun middagmaal komen nuttigen in Ninove.  Bij deze gelegenheid zou 

Ninove in de Centrumlaan de langste erehaag willen vormen. Er wordt ook een evenementendorp 

geïnstalleerd.  Wordt vervolgd. 

9.3 Impulssubsidies 

De dossiers zijn binnen en komen op 29-11-2016 op het Schepencollege zodat de uitbetaling normaal is 

voorzien vóór het einde van het jaar. 

9.4 UiTPAS 

Op 15-12-2016 heeft er te Brussel een “inspiratiedag” betreffende de UiTPAS plaats. Info hierover kan 

gevonden worden op de betreffende website. 

Op 19 & 20-11-2016 zal ook de Ninoofse verantwoordelijke hiervoor tijdens de zwembaddagen aanwezig 

zijn om uitleg te geven. 

9.5 Dag van de Trainer 2016 

Gaat op 17-12-2016 door in de Topsporthal te Gent. Clubs werden hiervan normaal op de hoogte gebracht 

via hun respectievelijke federaties. 

9.6 Made in Denderland 

Dit initiatief van de Erfgoedraad stelt de clubs in de mogelijkheid om hun archief te digitaliseren. In de loop 

van de maand januari 2017 zullen de clubs hiervoor gecontacteerd worden. 

9.7 Infoavond Radicalisering 

De sportclubs die hieraan deelnamen zullen een deelname-attest ontvangen voor inbreng in de 

beleidssubsidies. 

9.8 Finse piste 

De Finse piste in het stadspark zal in het voorjaar van 2017 heraangelegd worden. Ten gevolge het 

aanleggen van een bufferbekken tegen overstromingen, zal het traject echter iets aangepast moeten worden; 

daardoor zal de piste iets korter worden, maar nog steeds op en nabij 1km lang blijven. 

 

 

10. Datum volgende Algemene Vergadering 

De voorzitter deelt mee dat de volgende Algemene Vergadering zal doorgaan op donderdag 04-05-2017 om 

20.00 Hr in het CC De Plomblom. 

 

 

11. Allerlei 

11.1 Ventilatie in de kleedkamers van de sporthal 

Dit wordt een klassieker op de Algemene Vergadering. Er komt blijkbaar geen schot in de afhandeling van 

dit euvel. 

Mevr. De Clercq verklaart dat een rapport werd opgemaakt door een gespecialiseerde firma. Dit rapport 

werd overgemaakt aan het Schepencollege. Er wordt een kostenraming opgemaakt waarna een lastenboek 

zal worden opgesteld. Een oplossing op korte termijn wordt bekeken.  

Verschillende leden en gebruikers van de sporthal klagen ook enkele systematische defecten aan (licht, 

douchekoppen, …). 

11.2 Parkeergelegenheid in de buurt van de sportterreinen 

Nu er niet meer mag geparkeerd worden op de brug over de Dender (een algemeen parkeerverbod dat is 

voorzien in de Wegcode, maar dat tot nu toe niet werd toegepast), stelt zich een probleem met de 

parkeergelegenheid. Zoals de Sportraad reeds eerder vaststelde, is er een probleem met de beperktheid van 

de parkeerplaatsen aan de sporthal.   



Een lid oppert de mogelijkheid voor het aanleggen van parkeerplaatsen op het stuk braakliggende grond 

tussen de Sporthal en de Elisabethlaan. 

Mevr. De Clercq zal de mobiliteitsambtenaar van Ninove hierover aanspreken en zich informeren. 

11.3 Voorstelling laureaten Sportkrasjel 2017 

Een lid vraagt dat de voorstelling van de kandidaten volgend jaar niet meer vanuit de zaal, maar vanop het 

podium zou gebeuren teneinde de zichtbaarheid van de kandidaten te verbeteren voor de eerste rijen. 

Dit wordt meegenomen naar de voorbereidende werkgroepvergadering voor de Ninofse Sportkrasjel 2017. 

 

 

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

aanwezigheid.  

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

aangeboden door het Dagelijks Bestuur van de Sportraad. 

 

 

De secretaris 
 

Kurt Horrie 

 

Het Stadsbestuur 
 

Veerle De Clercq, Diensthoofd Sport 

 

De voorzitter 
 

Kris Engels 

 


