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Rijkevorsel, 20 januari 2015

Aan,
De leden van de algemene
vergadering van de sportraad Rijkevorsel

Betreft: VERSLAG ALGEMENE VERGADERING d.d. 19 januari 2015

Aanwezig beheerraad:
Katleen Wuyts voorzitter + gecoöpteerd lid
Inge Aerts ondervoorzitter + FC Kliefhamers
Peter Soffers penningsmeester/secretaris + gecoöpteerd lid
Leo Van Herck beheerraad + Rijkevorsel – Leeft
Erik Peeters beheerraad + Rijko
Kevin Maes beheerraad + Booze-T-Boys
Tom Vermeiren beheerraad + gecoöpteerd lid
Stefan Maes schepen van sport
Stijn Van Gestel sport- en cultuurfunctionaris

Aanwezige clubs:
Marcel Van den Langenbergh Aalschovers
Eddy Kenis Atletiekclub Rijkevorsel
Dirk Bevers De Click
Eddy Wijnants Duivenmaatschappij Verbroedering St Jozef
Stef Vermeiren Gammelse Wielervrienden
Werner Hofkens Judoclub De Bres
Roger Kemland KFC Zwarte Leeuw
Roger Van Der Linden KWB Voetbal
Yvonne Ghysels LRV Rijkevorsel
Bart Lauryssen MTB2310
Ellen Batens Rijkerack BC
Frank Vermonden RWT
Nicole Jochems Sport4Fun
Marijke Bossuyt TC De Valk
Jan Peeters Testagsaves
Ria Verbraeken TK Lenig en Gezwind
Boris Voorspoels TTK Rijkevorsel
Monique Peeters VC Rijkevoc
André Palmans VK Sport 82
Bart Van den Eijnden VNV De Kruk
Eric Lenaerts VVDH Kringgroep 60 Het Looi Rijkevorsel
Jan Van Riel WSC Sint-Jozef
Jef Aerts Zonebikers
Frans Boeckx ZVC Bobinage Torremans
Mark Goetschalckx ZVC Véwé-Ouwdi

Agenda:
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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 6 oktober 2014;
2. Sportactiviteiten;
3. Vormingen & opleidingen;
4. Mededelingen gemeentebestuur;
5. Sportregio Noorderkempen ILV;
6. Sportcafé: terugblik voorbije sportcafés.

Verslag:

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 6 oktober 2014
Het verslag van de algemene vergadering van de sportraad van 6 oktober 2014 wordt
unaniem goedgekeurd.

2. Sportactiviteiten:
 SNS-pas

o Zo goed als geen jongeren met een SNS-pas gezien in de clubs.
o Evaluatie op het einde van het schooljaar

 Gemeentebestuur/sportraad
o Sportgala: 27 februari 2015 vanaf 18.30 uur

 Alle clubs welkom
o Eurofit: 2de afname schooljaar 2014-2015 in maanden april en mei

 Verenigingen:
o 28 februari 2015: koers nieuwelingen en junioren te Sint-Jozef
o 6 maart 2015: Kaartavond Rijkevorsel Leeft
o 6-8 maart 2015: viering 10-jarig bestaan Taekwondo De Tijgers
o 7&8 maart 2015: internationaal badmintontornooi Rijkerack
o 15 maart 2015: Clubkampioenschap Judoclub De Bres
o 21 maart 2015: Kringgroep Het Looi
o 28 maart 2015: Quiz me Rijko van Rijko
o 25 april 2015: Aprilquiz FC Sint Jozef SK.
o 30 mei 2015: Duatlon FC De Kliefhamers
o 19-21 juli 2015: Ruiter- & ponytornooi LRV Rijkevorsel

3. Vormingen en opleidingen
 Voorjaar 2015

o Infobrochures Bloso en APB Sport
o Rugscholing i.s.m. Judoclub De Bres
o Maandelijks overzicht in gemeentelijk infoblad
o Affiches beschikbaar op de sportdienst: clubs hierover informeren

 Positief Coachen
o Terugblik traject Rijkevoc en Rijkerack

 Monique Peeters van Rijkevoc geeft een toelichting over de ervaring
van Rijkevoc

o Theatervoorstelling “En nou is het afgelopen” voor ouders te Oud-Turnhout
o Toekomst

 Forum voor clubs die reeds het traject gevolgd hebben
 Nieuw traject in Rijkevorsel, 4 geïnteresseerde clubs: Rijko, TC DE

Vlak, Judoclub De Bres en KFC Zwarte Leeuw

4. Mededelingen gemeentebestuur
 Gemeentelijke erkenning: dossiers binnenbrengen tegen 1 maart 2015
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 UitinRijkevorsel
o Activiteiten, cursussen, … ingeven in de UitDatabank

 Komen automatisch op UitinVlaanderen, UitinRijkevorsel op de
nieuwe website van Rijkevorsel, andere partners van
UitinVlaanderen, …

 Enkel activiteiten die ingegeven zijn in de UitDatabank komen nog
in aanmerking om te verschijnen in het vernieuwde infoblad

o Komt een infosessie op 9 februari 2015 over het ingeven van activiteiten in
de UitDatabank

 Uitleendienst: meldingsprocedure voor schade
o Bij vaststelling schade voor of na de activiteit dient men een

schadeformulier in te vullen en dit te bezorgen aan het onthaal of via
onthaal@rijkevorsel.be

o Gelieve ook de materialen die stuk zijn apart te zetten, zodat dit duidelijk
is voor de technische dienst en de volgende gebruiker geen materiaal
krijgt dat stuk is

 Lokalenverhuur:
o Alle gemeentelijke lokalen kunnen gehuurd worden door verenigingen, wel

enkel voor activiteiten die rechtstreeks verband houden met de vereniging
o PZ Sint-Jozef kan gehuurd worden voor privéfeesten en voor het

organiseren van fuiven

5. Sportregio Noorderkempen
 Nieuwe overeenkomst tussen de 12 gemeenten, zonder APB Sport (provincie)
 Regiomedewerker: halftijds, voornamelijk administratieve ondersteuning

o sportregionoorderkempen@gmail.com
 Doelstellingen:

o Informatie verstrekken: steeds een agendapunt op de sportraad
o Vormingen & opleidingen:

 navragen in de regio waar interesses liggen bij de clubs
 in samenspraak met APB Sport vormingen en opleidingen inrichten in

voorjaar en najaar
 sportfunctionaris Rijkevorsel zit bij in deze werkgroep

o Activiteiten:
 Noorldoper: loopcriterium met ongeveer 40 lopen van binnen en

buiten de regio
 Rijkevorsel: cross AC Rijkevorsel en memorial Fons

Brydenbach Rijkevorsel Leeft
 12G Noord: activiteiten tijdens schoolvakanties voor leeftijdsgroep

11 tot 16 jaar
o Betrokkenheid lokale sportveld:

 Info op vergaderingen sportraad
 Sportradentreffen: beheerraden van de verschillende gemeenten

komen 1x per jaar samen om over sport(beleid) te praten

6. Sportcafé: terugblik
 Promotie en ledenwerving

o Flyers uitdelen in de scholen: procedure
 Enkel mogelijk als de activiteit gericht is naar actieve deelname van

de doelgroep kinderen van de kleuter- en/of lagere school
 Opvragen aantal klassen en aantal kinderen per klas
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 Flyers bundelen per aantal kinderen per klas en zo afgeven op
secretariaat

 School zorgt dat de flyers uitgedeeld worden
o 1 boekje waar alle clubs in staan, naast de website

 Clubs met jeugdwerking zouden gebundeld kunnen worden a.d.h.v.
de flyers en dit gezamenlijk afgeven aan de scholen

 Hoe uitgebreid moet dit zijn?
 Algemene vergadering op verplaatsing?

o Er werd pas een onlinesysteem voor ledenadministratie ontwikkeld,
be.membr

o Mensen van be.membr uitnodigen op volgende algemene vergadering

7. Varia en vragenronde
 Evenementen:

o Algemene vergadering sportraad najaar zal dit aan bod komen tijdens het
sportcafé

8. Data volgende vergadering
 Maandag 11 mei 2015 om 20u

9. Sportcafé

 2 onderwerpen
– Stemming sportlaureaten
– Infosessies Dynamo Project

 3 groepen – 2x 20’ per onderwerp
– Leden beheerraad zijn groepsmoderator/secretaris

 Ondertussen en nadien genieten van een natje en een droogje

Stemming sportlaureaten
 In groepjes worde de verschillende kandidaten besproken
 Stemming per categorie

Infosessies Dynamo Project
 Verschoven naar een volgend sportcafé

Bijlagen:
1. PowerPointpresentatie van de vergadering

Met sportieve groeten,

Katleen Wuyts Stijn Van Gestel
Voorzitter sportraad Sport- en cultuurfunctionaris


