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Notulen van de Algemene Vergadering van dinsdag 19-11-2019 
 

Plaats: Bovenzaal Cultuurcentrum “De Plomblom” Ninove 
 

Aanwezig 
 

Vanwege het Dagelijks Bestuur van de Sportraad 

Dhr. Kris Engels, voorzitter 

Dhr. Luc Chevalier, ondervoorzitter 

Dhr. Bart Van Heghe, penningmeester 

Dhr. Benny Lievens, PR-verantwoordelijke 
 

Mevr. Tamara Coppens, lid & wnd. secretaris 

Mevr. Erna Lauwereys, lid  

Dhrn. Eric Mertens, Geo De Cleer, Jean-Claude De Vleeschouwer & Hubert Simoens, leden 
 

Vanwege het stadsbestuur 

Dhr. Marc Torrekens, Schepen van Sport 

Mevr. Veerle De Clercq, Diensthoofd Sport 

 

Vanwege de Raad van Wijzen 

Dhrn. Albert Van Liedekerke, Willy Van Der Perren & Etien De Bruyn 

 

Afgevaardigden van de volgende sportverenigingen 

Atletiek: Joggingclub Ninove, VITA vzw 

Badminton:  

Basket: BBC United Ninove vzw 

Dansen: Country & Salsa Dancers vzw, Dansgroep Vandaky vzw, De Salvandy vzw,  Flex vzw Dansschool 

Darts: Dartsclub Cyberdarts 

Duivensport: Heropstanding 

Gevechtssport: Iaido Club Raito, Karate Hiryu vzw, Sandu Gym Muaythai Ninove vzw, Karate Kachi 

Handboogschieten: KHGB Sint-Sebastiaan, KHM Sint-Medard vzw, Ninoofse Doelschutters, Verenigde 

Wipschutters, KHM Concordia 

Hengelsport: Oude Dender, Visclub De Bertjes 

Hockey: Dender Hockey vzw 

Kaatsen: Eendracht Ninove 

Kubbsport: Nino-Kubb 

Ornithologie: De Ninoofse Botvink, De Tabakvink Appelterre 

Paardensport: De Kalmoes vzw 

Petanque: Petanqueclub De Rapste ‘t Eerst 

Ruitersport:  

Tennis:  

Tafeltennis: TTC Ninove vzw 

Voetbal: FC Panters Okegem, KVE Winnik vzw, KVK Ninove vzw, VK Jong Neigem vzw, KFC Voorde-

Appelterre, VK Nederhasselt vzw, Event’s Sport Academy & Management Consulting 

Volleybal: KVC Vokajap Ninove, MEVOC Meerbeke 

Wielersport: Brothers On Bikes Events, Denderclub Ninove, Feestcomiteit Outer, Omloop Finish Team vzw, 

WC Denderwindeke Sportief, Wielerclub De Redding vzw, Wielervrienden De Foxen Aspelare 

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

Zwemmen: De Kikkertjes vzw, Rescue Team Ninove vzw, Spooky Divers 

 

Afwezig:  

Dhr. Kurt Horrie, secretaris 

Mevr. Nancy Beeckman, Sportgekwalificeerd ambtenaar 



BAD’86 vzw, De Reisduif Appelterre, De Boeren Ondereen  Denderwindeke, Koninklijke Denderbond, 

Judoclub Ninove, New Punchy Team vzw, LRV De Koepoort, TC Madison vzw, TC Sint-Kristoffel Pollare, 

TC De Players vzw, GSF Winnik denderwindeke, VC Osta Meerbeke, Sint-Christoffelvrienden, 

Wielervrienden Nederhasselt 

 

Agenda 
 

1.  Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van 26-03-2019; 

2.  Aanwezigheden – afwezigheden clubs Algemene Vergaderingen – kennisgeving; 

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

4.  Uitbreiding Dagelijks Bestuur Sportraad – toetreding; 

5.  Budgetvoorstel Sportraad 2020 – goedkeuring; 

6.  De Ninofse Sportkrasjel 2019 – Programma – Raad van Wijzen – Voorstelling kandidaten; 

7.  Verkiezing laureaten De Ninofse Sportkrasjel 2019; 

8.  Retributiereglement sportcentrum – advies; 

9.  Retributiereglement sportpromotieactiviteiten – advies; 

10.Subsidiereglement sportinfrastructuursubsidies – advies; 

11.Mededelingen Sportdienst; 

12.Allerlei.            

 

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

 

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

verontschuldigt de secretaris van het Dagelijks Bestuur, dhr. Kurt Horrie, die wegens spoedopname in het 

ziekenhuis niet aanwezig kan zijn. We wensen hem een spoedig herstel en van harte beterschap toe. 

Hij heet ook de Schepen van Sport, Dhr. Marc Torrekens, de Sportdienst & de Raad van Wijzen van harte 

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 en erelid, Dhr. Edgard Stalpaert. 

 

 

1. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van 26-03-2019 
     Dhr. Jean-Pierre De Greef merkt op dat KHM Concordia 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 inhoudelijke opmerkingen geformuleerd en de notulen van deze Algemene 

Vergadering worden dan ook unaniem goedgekeurd, waarvoor dank aan onze waarnemend secretaris. 

 

 

2. Aanwezigheden – afwezigheden clubs Algemene Vergaderingen – kennisgeving 
Van de 60 clubs die voldeden aan de voorwaarden tot lidmaatschap van de stedelijke Sportraad waren er 52 

clubs aanwezig wat resulteerde in een mooi aanwezigheidspercentage van 87%. 

Op het College van Burgemeester en Schepenen van 03-06-2019 werden 60 sportclubs door de stad erkend. 

 

 

3. (her)toetreding nieuwe club(s) en sportorganisatoren – advies 
De voorzitter deelt mee dat sedert de laatste Algemene Vergadering vier clubs een aanvraag indienden om 

deel te kunnen uitmaken van de Sportraad.  

De clubs die een aanvraag indienden zijn duivenmaatschappijen De Reisduif Appelterre & De Boeren 

Ondereen Denderwindeke, voetbalclub Event’s Sport Academy & Management Consulting & Dartsclub 

Cyberdarts. De aanwezige afgevaardigden van deze verenigingen en de voorzitter stellen de sportclubs aan 

de hand van hun aanvraagformulier voor aan de Algemene Vergadering. De voorzitter deelt mee dat de 

respectieve aanvragen tot toetreding reeds door het Dagelijks Bestuur werden onderzocht en gunstig 

geadviseerd.  

Bij handopsteking worden deze verenigingen unaniem opgenomen in de Sportraad. 

 

 

 



4. Uitbreiding Dagelijks Bestuur Sportraad – toetreding 
Tijdens de installatievergadering van 26-03-2019 meldden wij u de toetreding tot het Dagelijks Bestuur van 

mevr. Annick Leirens, lid van Visclub De Bertjes. Met spijt in het hart dient de voorzitter mee te delen dat 

mevr. Leirens Annick ontslag heeft genomen uit het Dagelijks bestuur en de Algemene Vergadering wegens 

bepaalde omstandigheden binnen de club. De voorzitter bedankte mevr. Leirens voor haar, zij het korte, 

inzet en aanvaardde het ontslag in naam van het Dagelijks Bestuur. De Algemene Vergadering neemt akte 

van dit ontslag. 

Met vreugde kan de voorzitter echter ook aankondigen dat zich een nieuw lid aandiende voor het Dagelijks 

Bestuur van de Sportraad. 

Dhr. Kouadjo Evrard Gislain, voorzitter van Event’s Sport Academy & Management Consulting, die zijn 

kandidatuur stelde, stelt zich zelf voor aan de Algemene Vergadering. 

Na de voorstelling wordt de kandidatuur van Dhr. Kouadjo bij handopsteking unaniem aanvaard en onder 

applaus bekrachtigd door de Algemene Vergadering. De voorzitter meldt dat er nog steeds drie plaatsen 

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

 

 

5. Budgetvoorstel Sportraad 2020 – goedkeuring 
Het budgetvoorstel 2020 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 er omtrent het budgetvoorstel 2020 bij 

handopsteking gestemd. Het budgetvoorstel wordt goedgekeurd met inbegrip van 2 onthoudingen. 

De penningmeester wordt bedankt voor het puike voorbereidende werk. 

 

 

6. De Ninofse Sportkrasjel 2019 – Programma – Raad van Wijzen – Voorstelling 

kandidaten 

7. Verkiezing laureaten De Ninofse Sportkrasjel 2019 
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 

drie deskundigen, namelijk Dhrn. Etien De Bruyn, Willy Van Der Perren en Albert Van Liedekerke. De 

voorzitter legt er ook nogmaals de nadruk op dat de Sportkrasjel dit jaar doorgaat op een nieuw locatie, nl. 

de inkomhal van het stadhuis, Centrumlaan 100 te Ninove. 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 volgende kandidaturen werden weerhouden: 

• 7 kandidaturen in de categorie Jeugdsportlaureaat individueel; 

• 3 kandidaturen in de categorie Jeugdsportlaureaat ploeg; 

• 7 kandidaturen in de categorie Sportlaureaat individueel; 

• 1 kandidatuur in de categorie Sportlaureaat ploeg. 

 

Dit brengt ons op een totaal van 18 kandidaten in diverse sporttakken. 

Er waren geen geldige kandidaturen in de categorieën “recreatief laureaat individueel”, “recreatief laureaat 

per ploeg” en “administratief laureaat”. 

Er werden ook vier 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 van 

onschatbare waarde voor een club! Ook in de categorie “G-sporter(s) van het jaar” stelden er zich maar liefst 

8 personen met een fysieke en/of mentale beperking kandidaat.  Ook AL deze personen worden op dezelfde 

basis gehuldigd voor een sportprestatie die zij tijdens het afgelopen sportjaar hebben neergezet. Bovendien 

zal Dhr. Dirk Glibert officieel worden opgenomen in de eregalerij van de stedelijke Sportraad. 

De Raad van Wijzen trekt zich daarop terug.  De Raad beschikt dit jaar reglementair over 17 stemmen die 

hij naar believen kan toekennen in elke categorie aangezien er 50 stemgerechtigde clubs aanwezig zijn. 

Alle stemformulieren werden netjes opgeborgen in een verzegelde enveloppe en ter bewaring gegeven aan 

de voorzitter. Deze omslag zal pas worden geopend bij het begin van de telling vóór aanvang van de 

Sportkrasjel. 
 

 



8. Retributiereglement sportcentrum – advies 
Mevr. De Clercq licht de aanpassingen aan dit retributiereglement betreffende de verschuldigde retributie 

voor het gebruik van het sportcentrum toe. 

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

de ons omliggende vergelijkbare gemeenten.  Dit reglement treedt in voege vanaf 1 september 2020. Het 

retributiereglement van 16 december 2015 wordt vanaf dan opgeheven. 

Het Dagelijks bestuur maakte tijdens haar jongste vergadering de opmerking dat het niet opportuun is om de 

tarieven voor de gebruikers van de sporthal op te trekken, gezien de lamentabele toestand van de sporthal en 

zeker van de bovenzalen.  De opmerkingen hierover kwamen reeds meerdere malen aan bod, zowel op de 

vergaderingen van het Dagelijks Bestuur als op Algemene Vergaderingen, maar veel is er niet veranderd.  

Daarom beschouwt het Dagelijks Bestuur het optrekken van de retributie als “een brug te ver”.  Je krijgt 

namelijk niet uitgelegd aan de gebruikers dat ze in de toekomst meer gaan moeten betalen voor het gebruik 

van een zaal waarvan de herstellingen/aanpassingen al jaren aanslepen. Het Dagelijks Bestuur kon zich dan 

ook akkoord verklaren met een gunstig advies voor dit reglement, mits de prijzen voor de bovenzalen niet 

opgetrokken worden zolang de nodige aanpassingen en herstellingen niet zijn gebeurd. De Algemene 

Vergadering kan zich vinden in dit advies. Het aangepaste reglement wordt door de Algemene Vergadering 

bij handopsteking gunstig geadviseerd met inbegrip van 2 onthoudingen  en 2 tegenstemmen.  De secretaris 

wordt gevraagd om bovenvermeld advies te formuleren. 

 

 

9. Retributiereglement sportpromotieactiviteiten – advies 
Mevr. De Clercq licht daarop de aanpassingen aan het reglement betreffende de verschuldigde retributie 

voor sportpromotieactiviteiten toe.  Dit reglement treedt in voege vanaf 1 januari 2020 met uitzondering van 

de schoolsportklassen vanaf het nieuwe schooljaar, 1 september 2020. Het retributiereglement van 16 

december 2015 wordt vanaf dan opgeheven. 

Dit reglement werd door het Dagelijks Bestuur reeds positief geadviseerd. 

Het reglement wordt door de Algemene Vergadering bij handopsteking unaniem gunstig geadviseerd.  De 

secretaris wordt gevraagd om een formeel advies te formuleren. 

 

 

10.Subsidiereglement sportinfrastructuursubsidies - advies 
Mevr. Declercq licht het subsidiereglement toe aan de Algemene Vergadering.   

De voorzitter verklaart dat dit reglement, dat door een werkgroep van het Dagelijks Bestuur samen met de 

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

De voorzitter wenst ook de Sportdienst te bedanken voor de vlotte samenwerking en het uitstekende 

opzoekingwerk, waarop ook Mevr. De Clercq de Sportraad dankt voor hun inzet. 

Het voorliggende reglement wordt door de Algemene Vergadering bij handopsteking unaniem gunstig 

geadviseerd.  De secretaris wordt gevraagd om een formeel advies te formuleren. 

 

 

11.Mededelingen Sportdienst 

11.1 Project- en impulssubsidies 

De project- en impulssubsidies 2019 werden door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd 

en zullen nog voor het jaareinde uitbetaald worden aan de desbetreffende sportverenigingen. 

 

11.2 Coach Me 

Op 11-11-2019 ging deze organisatie van de Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen door te Herzele.  Een 

twintigtal Ninoofse deelnemers waren aanwezig.  Voor de eerste keer in de geschiedenis konden de 

deelnemers een keuze maken uit verschillende sessies.  Dit werd zeer positief onthaald en is zeker voor 

herhaling vatbaar.  

 

 

 

 



Dhr. Benoot van BBC United Ninove vzw gaf aan de aanwezigen op de Algemene Vergadering een korte 

toelichting van de sessie “Besturen met een visie”, gegeven door Kevin Buyts, oprichter van vzw Brug8.  

vzw Brug8 heeft tot doel Vlaamse clubs te ondersteunen en te begeleiden naar het uitwerken van een visie.  

Een eerste traject, bestaande uit 3 à 4 avonden, zal opgestart worden voor maximum 5 geïnteresseerde 

Ninoofse Clubs. Bij grotere interesse zou er eventueel een tweede traject kunnen opgestart worden.  Clubs 

die interesse hierin hebben, kunnen contact opnemen met Mevr. De Clercq. 
 

11.3 Organisaties van de Sportdienst 

 G-sport: G-sporters konden deelnemen een aan sessie Jembee.  De Sportdienst mocht 50  

deelnemers verwelkomen. 

 Scholenkwis: Deze organisatie gaat door in de Sporthal ’t Sportstekske op 10-12-2019 voor de 

leerlingen van het 6de leerjaar. 

 Interscholen zwemwedstrijd: Deze organisatie gaat door op 17-12-2019. 

 Zaalvoetbaltornooi: Het jaarlijks zaalvoetbaltornooi voor de jeugd (U6 tot U15) gaat dit jaar door 

op 27, 28, 29 en 30-12-2019 in de Sporthal ’t Sportstekske. 

 

11.4 TicketGang 

Vanaf 2020 zal er een nieuw on-line systeem, TicketGang, in gebruik genomen worden voor het registreren 

van de deelnemers aan de diverse sportkampen georganiseerd door de Stedelijke Sportdienst, alsook voor de 

zaalreservaties. 

 

11.5 Nieuwe wetgeving cateringmateriaal 

Vanaf 01-01-2020 treedt de nieuwe VLAREMA-wetgeving aangaande cateringmateriaal en 

wegwerpverpakkingen in voege. Deze wetgeving is van toepassing op evenementen.  Meer informatie 

hieromtrent kan bekomen worden op de Groene Vent website, het informatieportaal van de OVAM.  

 

11.6 Aanvraag evenementen 

In de toekomst zal de aanvraag voor evenementen enkel nog digitaal kunnen gebeuren.  Er zal wel een 

overgangsperiode voorzien worden.  Ten laatste 3 maanden voor de datum dat het evenement zal 

plaatsvinden, dient de aanvraag ingediend te worden.  Het digitaliseren van de aanvragen zal tot een snellere 

goedkeuring moeten leiden door de diverse diensten. 

 

11.7 Finse piste 

De Schepen van Sport haalt ook aan dat er uitgekeken wordt om de Finse Piste te renoveren. 

 

12.Allerlei 

12.1 Demodagen Provinciale Uitleendienst 2019 

De Provinciale Uitleendienst Oost-Vlaanderen organiseerde drie demodagen.  Onze ondervoorzitter dhr. Luc 

Chevalier woonde deze bij op 16-11-2019 te Geraardsbergen. Luc zal op een volgende Algemene 

Vergadering de clubs informeren omtrent de mogelijkheden en nieuwigheden die deze uitleendienst te 

bieden heeft.  

 

12.2 Datum volgende AV 

De voorzitter nodigt de sportclubs uit op de volgende Algemene Vergadering die zal doorgaan op dinsdag 

12/05/2020 om 20.00 Hr in de bovenzaal van het CC De Plomblom. 

 

 

 

 

 

 

 



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 2019 op 

zaterdag 30-11-2019 in de inkomhal van het stadhuis, met aanvang vanaf 20:00 Hr. 

Traditioneel worden de leden uitgenodigd voor een drankje hen aangeboden door het Dagelijks Bestuur van de 

Sportraad.   

 

 

 

De wnd. secretaris, 
 

Tamara Coppens 

 

 

 

 

Het Stadsbestuur, 
 

Marc Torrekens, Schepen van Sport 

Veerle De Clercq, Diensthoofd Sport 

 

 

 

De voorzitter, 
 

Kris Engels 

 


