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             Rijkevorsel, 4 oktober 2016 

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

 

Betreft: VERSLAG ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 oktober 2016 
 
 

Aanwezig beheerraad: 
Inge Aerts     ondervoorzitter + Wielervrienden William’s Place 
Erik Peeters     beheerraad + Rijko 
Leo Van Herck    beheerraad + Rijkevorsel-Leeft 
Sarah Janssens    beheerraad + gecoöpteerd lid 
Stefan Maes     schepen van sport 
Stijn Van Gestel    sport- en cultuurfunctionaris 
 
 

Aanwezige clubs: 
Cyriel Verpoorten    Aalschovers 
Eddy Kenis     Atletiekclub Rijkevorsel 
Dirk Bevers     De Click 
De Beck     Duivenmaatschappij Verbroedering Centrum 
Eddy Wijnants     Duivenmaatschappij Verbroedering St Jozef 
Luc Bastiaensen    FC De Kliefhamers 
Guy Van den Langenbergh   FC Sint-Jozef SK 
Frans Potters     Fusegi-Ryu 
Stef Vermeiren    Gammelse Wielervrienden 
Davy Adriaensen    Judoclub De Bres 
Roger Kemland    KFC Zwarte Leeuw 
Roger Van Der Linden   KWB Voetbal 
Yvonne Ghysels    LRV Rijkevorsel 
Sabine Melis     MTB De Tamme Bostrappers 
Sandra Van Ginneken    MTB De Tamme Bostrappers 
Frank Vermonden    RWT 
Jef Scheyltjens    Sint-Sebastiaansgilde 
Nicole Jochems    Sport4Fun 
Jan Peeters     Testagsaves 
Marijke Bossuyt    TC De Valk 
Eric De Bie     TC De Valk 
Ria Verbraeken    TK Lenig en Gezwind 
Danny De vrijdag    TTK Rijkevorsel 
Monique Peeters    VC Rijkevoc 
Wim Kustermans    VK Sport 82 
Bart Van den Eijnden    VNV De Kruk 
Eric Lenaerts     VVDH Kringgroep 60 Het Looi Rijkevorsel 
Frans Boeckx     ZVC Bobinage Torremans 
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Agenda: 
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 9 mei 2016; 
2. Sportactiviteiten; 
3. Mededelingen gemeentebestuur/beheerraad:  
4. Sportregio Noorderkempen ILV; 
5. Varia; 
6. Volgende vergadering; 

 
Verslag: 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 9 mei 2016 

Het verslag van de algemene vergadering van de sportraad van 9 mei 2016 wordt 
goedgekeurd.  
 
2. Sportactiviteiten 

 SNS-pas:  
o jongeren in middelbare school 
o verschillende clubs uit Rijkevorsel stellen trainingen open 

 Gemeentebestuur/sportraad: 
o Sportquiz: 18 november 2016 
o Sportgala: 17 februari 2017 

 deuren open: 19 uur – start: 19.30 uur 

 Verenigingen: 
o Gammelse Wielervrienden: MTBtoertocht – 18 december 2016 
o AC Rijkevorsel: veldloop – 28 januari 2017 
o Sint-Sebastiaansgilde: schieting – 26-28 januari 2017 
o VNV De Kruk: quiz – 9 december 2016 
o Wielervrienden Williams Place: supportersfeest – 10 november 2016 

3. Mededelingen gemeentebestuur/sportraad 

 AED’s 
o 2 clubs reeds Hartveilige club: Rijko + TC De Valk 
o Interesse in opleiding? 

 Bij interesse kan er samengewerkt worden met Rode Kruis afdeling 
Rijkevorsel 

 Er dient 10% van het bestuur en trainers de opleiding te volgen om 
in aanmerking te komen voor ‘Hartveilige sportclub’ 

 Men kan de opleiding met verschillende clubs samen inrichten 
o Vanuit gemeente zullen er ook in de toekomst nog opleidingen ingericht 

worden. 

 Sportsubsidies 2016 
o Dossiers moesten binnen zijn 15 september 
o Nu geen dossiers meer aangenomen 

 Schade aan gemeentelijke infrastructuur: 
o Gelieve dit te melden bij sportdienst, zodoende dit zo snel mogelijk kan 

worden opgelost. 
 
 

 Jubileumsubsidie: 
o 25-jarig bestaan Rijko 
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o Veelvouden van 25-jarig bestaan hebben recht op een jubileumsubsidie. 
Voor meer informatie kun je terecht op de sportdienst. 

 Vacature beheerraad 
o Ontslag beheerraadslid 
o 2 vacatures voor beheerraad: 

 Zijn er kandidaten vanuit de sportverenigingen om de groep van de 
beheerraad te versterken? Personen kunnen zich melden bij de 
sportdienst. 

 Uitleendienst 
o Advies aanpassing reglement uitleendienst: 

 Vanuit gemeente is men bezig met de ontwikkeling van een 
evenementenlocket. 

 Vanuit de beheerraad wordt aan het gemeentebestuur geadviseerd 
dat indien 2 verenigingen op dezelfde dag het materiaal nodig 
hebben, dit verdeeld wordt over de 2 verenigingen. 

 Daarnaast wordt voorgesteld om verenigingen de mogelijkheid te 
geven om onderling af te spreken dat materialen, vooral in het 
weekend, door de verenigingen zelf verplaatst mogen worden naar 
andere evenementen of activiteiten. 

4. Sportregio Noorderkempen 

 Noordloper 
o Rijkevorsel: AC Rijkevorsel – 28 januari 2017 

 12GNoord-activiteiten: 
o Bike in ’t Slike: 3 november richting Leuven 

 Forum Positief Coachen 

o 12 of 19 december 2016 

5. Varia en vragenronde 

 Attesten opleiding EHBO/AED: opvragen Rode Kruis 

 Verlichting looppiste: vooraan links zijn de lichten stuk 

 Turnzaal De Wegwijzer: voorlopig geen goed volleybalnet 
 

6. Data volgende vergadering 

 Maandag 6 februari 2017 om 20u 
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7. Sportcafé 

 Onderwerp 1: 
o De missie van de sportraad is het toegankelijk maken van het 

sportgebeuren in Rijkevorsel voor iedere inwoner. Hoe kunnen we er met 
de sportraad voor zorgen dat een zo groot mogelijk deel van de bevolking 
actief of passief deelneemt aan het sportgebeuren in onze gemeente. Hoe 
kunnen we ervoor zorgen dat het sportaanbod en de sportactiviteiten 
bekend en toegankelijk zijn voor iedereen die dat wil.  

o Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen die wil sporten in onze 
gemeente zich zo goed mogelijk kan oriënteren en een zo goed mogelijk 
beeld heeft van de sportmogelijkheden in Rijkevorsel? 

 
Bespreking: 

o Folders van sportverenigingen verspreiden via scholen en gemeente 
o Terug informatie kunnen zetten in Den 2310? 
o Sportpagina op de website met informatie van de sportclubs erop 
o Site van Beerse en Merksplas zijn goede voorbeelden 
o 1x per jaar een folder over de verenigingen bijvoegen bij Den 2310 
o Soms alle sportverenigingen op in Den 2310 om te weten waar en hoe 

 Ook zij die niet aangesloten zijn bij de sportraad 
 B.v. per sporttak 

 Wandelclubs 

 Fietsclubs 

 Nieuw in Sint-Jozef ’35 plus voetbal: niet competitief, 
gemengde teams op vrijdagavond 

o Met de scholen samenwerken: 
 Initiaties 
 Sportacademie terug oprichten? 

 

 Onderwerp 2: 
o Sportraad van de toekomst:  

 Wat verwachten sportclubs van de Sportraad?  
 Wat is de toegevoegde waarde?  
 Wat verwachten sportclubs van de gemeente?  

 
Bespreking: 

o Sommigen vinden het lastig dat er mensen zijn die vroegtijdig vertrekken, 
dus voor het sportcafé, nog slechts de helft aanwezig. 

o Op tijd beginnen en stoppen 
o 3 of 4x per jaar is geen ramp 
o Aanwezigheidslijst pas laten ondertekenen na het sportcafé 
o Uitleendienst - voorstel van verdeling materiaal = zeer positief voor 

kleinere clubs – hopelijk positief onthaald 
o Functie naar gemeenteraad moet blijven om druk vanuit clubs door te 

spelen 
o Voor meer sportinfrastructuur zorgen vanuit de gemeente 

 Dringende opdracht voor het gemeentebestuur - sporthal 
o Iedereen houden op de sportraad, eerste deel heel kort, sportcafé slechts 

1 thema 

mailto:sportdienst@rijkevorsel.be


Behandelend ambtenaar  dossier 
Stijn Van Gestel - Tel.: 03/340 00 36 - e-mail: sportdienst@rijkevorsel.be  SD/SVG-20161011-1 

 

o AED-opleiding – herhaaldelijk melden waar ze hangen, ondersteunen van 
sportclubs daarin 

o Sportraad/gemeente – adviserende rol alcohol na de wedstrijd (- sommige 
(prof)clubs verplichten hun sporters) 

o Meer lezingen i.p.v. informatie of sportcafé 
 Voeding en sport 
 Verantwoord sporten 

o Sportraad moet iedereen beter kennen 
o Sportraad – leden afnemen? 

 Onderling in clubs – soms tegen elkaar 
 Sommige clubs: ‘ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken’ 
 Rivaliteit tussen Rijkevorsel & Sint-Jozef: hoe weghalen – 

verminderen? 
o Clubs meer laten samenwerken 

 Mooi voorbeeld: Duivensport 
o Clubs elkaar beter leren kennen 

 B.v. initiatiedag voor bestuurders van de sportclubs 
o Sportaccommodatie met de scholen samenwerken 
 

 
Bijlagen: 

1. PowerPointpresentatie van de vergadering 
 
Met sportieve groeten, 
 
Katleen Wuyts       Stijn Van Gestel 
Voorzitter sportraad      Sport- en cultuurfunctionaris 

mailto:sportdienst@rijkevorsel.be

