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             Rijkevorsel, 9 mei 2017 

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

 

Betreft: VERSLAG ALGEMENE VERGADERING d.d. 8 mei 2017 
 
 

Aanwezig beheerraad: 
Inge Aerts     ondervoorzitter + Wielervrienden William’s Place 
Erik Peeters     beheerraad + Rijko 
Kevin Maes     beheerraad + ZVC Booze-T-Boys 
Sarah Janssens    beheerraad + Atletiekclub Rijkevorsel 
Peter Soffers     beheerraad 
Stefan Maes     schepen van sport 
Stijn Van Gestel    sport- en cultuurfunctionaris 
 
 

Aanwezige clubs: 
François Braspenning    Aalscholvers 
Dirk Bevers     De Click 
De Beer     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 
Werner Hofkens    Judoclub De Bres 
Erwin Buys     Kenaka VZW 
Wim Verdonck/Hilde Sterkens  KFC Zwarte Leeuw 
Eric Lenaerts     Kringgroep Het looi Rijkevorsel 
Roger Van Der Linden   KWB Voetbal 
Sandra Van Ginneken    MTB De Tamme Bostrappers 
Stef Buys/Ellen Batens   Rijkerack BC 
Frank Vermonden    RWT 
Jan Langers     Sint-Sebastiaansgilde 
Nicole Jochems    Sport4Fun 
Eric De Bie     TC De Valk 
Bogaerts Frank    TTK Rijkevorsel 
Monique Peeters    VC Rijkevoc 
Dirk Vermeiren    Wielerploeg de Driesenbikers 
Jan Van Riel     Wielersupportersclub WSC Sint-Jozef 
Marc Brosens     Wielertoeristenclub WTC Sint-Jozef 
Frans Boeckx     ZVC Bobinage Torremans 
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Agenda: 
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 6 februari 2016; 
2. Vrijetijdsparticipatie - Arktos 
3. Sportactiviteiten; 

• Gemeentebestuur/sportraad 
• Verenigingen 

4. Mededelingen gemeentebestuur/beheerraad:  
• Gemeentelijke erkenning 2017 
• Kempen 2020 – participatietraject energiebesparing 
• Uitleen gemeentelijke materialen: behoefteanalyse materialen? 

5. Sportregio Noorderkempen ILV; 
6. Varia; 
7. Volgende vergadering; 

 
Verslag: 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 6 februari 2017 

Het verslag van de algemene vergadering van de sportraad van 6 februari 2017 wordt 
goedgekeurd.  
 
2. Beheerraad: ontslag voorzitter 

Arktos:  
o Wegens omstandigheden uitgesteld tot volgende vergadering 
o Arktos is een organisatie die werkt rond vooral de problematiek van 

hangjongeren 
o In Rijkevorsel ongeveer 4 jaar actief met project ‘Move it Sint-Jozef’ 

 Jongeren hebben nu eigen lokaal aan site SAS 
Lokaal overleg vrijetijdsparticipatie: 

o Vast budget voor Welzijnsschakel en Move it Sint-Jozef 
o Rechtstreekse financiële ondersteuning van inwoners – uitbetaling gebeurt via 

OCMW Rijkevorsel 
o Gespreide betaling lidgelden? 

 Is het als vereniging een optie om lidgelden gespreid te 
laten betalen doorheen het jaar, zodoende mensen meer 
financiële ademruimte behouden? 

 Probleem dat grootste deel van lidgeld moet doorgestort 
worden naar de verschillende bonden en dit moet 
allemaal in 1 keer 

 Bespreken binnen de vereniging en ideeën hieromtrent 
doorgeven aan de sportdienst 

 
3. Sportactiviteiten 

 Gemeentebestuur/sportraad: 
o Fit-in-openlucht:  

 Zal een boekje opgemaakt worden dan mensen kunnen bekomen op 
de sportdienst of downloaden via de website 

 Infoborden aan de Fit-o-meteroefeningen zelf 

 Verenigingen: 
o FC Sint-Jozef SK – einderonde 4de provinciale – 11 mei 2017 
o FC Kliefhamers – Duatlon – 27 mei 2017 

 Geen Kinderduatlon meer 
o Kringgroep Het Looi – 24 juni 2017 
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o WTC Sint-Jozef – Rit wielertoeristen – 5 juni 2017 
o Rijkevorsel Leeft – Memorial Fons Brydenbach – 30 juni 2017 
o Tamme Bostrappers – stand Sint-Jozef Kermis - weekend 22/23 juli 2017 
o Rijkevorsel Leeft – Kermiskoers Kermis Sint-Jozef – 22 juli 2017 
o Judoclub De Bres – Triatlon – 5 augustus 2017 
o Kenaka – Motorcross – 12 en 13 augustus 2017 
o Rijkevorsel Leeft – Kermiskoersen Kermis Centrum – 25 en 26 augustus 2017 

 Ingeven in Uitdatabank!!! 

 Delen met sportfunctionaris Rijkevorsel of pagina sportdienst op facebook 
o Voeg sportfunctionaris Rijkevorsel toe als vriend, maak hem lid van jullie 

groep 
o Informatie die door jullie gepost wordt, komt dan op startpagina en kan 

nadien door sportfunctionaris gedeeld worden 

 #Sportersbelevenmeer 
o Gebruik # op sociale media 
o Plaats # bij op affiche 

4. Mededelingen gemeentebestuur/sportraad 

 Gemeentelijke erkenning sportverenigingen 
o Ter goedkeuring geweest op CBS 
o Erkende verenigingen zullen brief ontvangen met erkenningnummer 

 Kempen 2020 – participatietraject energiebesparing 
o Mogelijkheid om energiescan te laten uitvoeren door 

duurzaamheidsambtenaar 
o Reeds gebeurt bij Judoclub De Bres en FC Sint-Jozef 
o Geïnteresseerde clubs kunnen dit laten weten aan de sportdienst 

 Vrijetijdsgids: zeer weinig ingevulde formulieren binnengekregen 
o Deels op vraag van verenigingen die reeds langere tijd een forum willen 

waar ze zich kenbaar kunnen maken 
o Echter geen 30% van verenigingen heeft gereageerd 
o Weinig zin om verenigingen dan mee op te nemen in vrijetijdsgids, als er 

slecht zo weinig reageren 
o Mail zal nogmaals verstuurd worden, gelieve hierop snel te reageren 
o Vinden jullie dat je club niet in de vrijetijdsgids vermeld moet worden, 

gelieve dit dan ook te laten weten 

 Toelage buitengemeentelijk zwembadgebruik: aanpassing goedgekeurd 
o 30% blijft behouden 
o Zwembad van Turnhout komt bij in de lijst 
o Max. 3x lessenreeks van 10 zwemlessen per kind/volwassene 
o Geen combi-abonnementen mogelijk 

 Trampoline: 
o Gedurende 6 weken, telkens 2 weken per locatie 
o Clubs die hun activiteiten hebbenop de verschillende locaties kunnen 

gebruik maken van de trampoline 
o Samenwerking tussen verenigingen en de scholen, gemeente zorgt voor 

transport 

 BOV Hoogstraten - Rijkevorsel 
o Bewegen op verwijzing 
o Mensen kunnen doktersvoorschrift bekomen om aan beweging te doen 
o Ondersteuning van BOV-coach 

 Toeleiden naar beweegaanbod 
 Geeft zelf geen beweegaanbod 
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o Laagdrempelig beweegaanbod 
 Deel van de sportverenigingen zal in eerste instantie niet direct aan 

bod komen, wegens te hoge drempel voor beginnende sporters 
 Spreken over beweegaanbod, dus ook wandelgroepen, fietsgroepen, 

Okra, KVLV, enz. … 

 Lokalenverhuur:  
o GC Sint-Jozef 

 Tijdelijk ook Kinderclub in ondergebracht, cafetaria dus moeilijk bij 
te gebruiken. 

 Bij grotere evenementen en dus ook gebruik van cafetaria en 
serveren van drank, zal het materiaal van de drankhandel tot nader 
order gestockeerd worden in Ringoven (vroegere bibliotheek) 

 Gang dient ook altijd voldoende vrij te zijn voor de veiligheid en 
alle deuren vrij voor een vlotte toegang tot de lokalen 

o Achterlaten lokalen 
 Gelieve alles grondig te controleren zodoende de lokalen netjes zijn 

voor de volgende gebruiker 
 Zeker controleren op eventuele glasscherven, enz. na grotere 

evenementen 
 Cafetaria GC Sint-Jozef zeer grondig proper maken omdat er nu de 

Kinderclub in gehuisvest is 

5. Sportregio Noorderkempen 

 12GNoord-activiteiten: 
o Summerkix: 11 – 16 jaar – Zilvermeer te Mol – adventure en watersport 

 Dinsdag 29 augustus 2017 

 Noordloper 
o Memorial Fons Brydenbach is loop die behoort tot het criterium 
o www.noordloper.be voor meer interesse 

 Sportradentreffen 
o Voor leden van beheerraad 
o Onderwerp 

 Verkiezingen 2018 – rol van de sportraad? 
 
6. Varia 

 Gemeentelijk sportveld Bavelstraat 
o Atletiekpiste is aan onderhoud toe 
o Loopheuvels worden terug effen gemaakt 
o Zand in springbak nakijken 
o AC Rijkevorsel wil eventueel na de trainingen met net over piste gaan 

 
7. Data volgende vergadering 

 Maandag 4 spetember 2017 om 20u 
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8. Sportcafé - Informatiedoorstroming gemeente – sportraad – sportclubs 

 Doorstroming binnen de clubs: 
o RWT: vast agendapunt op bestuursvergaderingen 

 Wat besproken wordt op sportraad, komt amper ter sprake 
o Tamme Bostrappers: sturen verslag door naar leden van de club 
o AC Rijkevorsel en WTC Sint-Jozef: verslag wordt verstuurd naar 

bestuursleden van de club 

 Clubs vinden elkaar in un activiteiten zonder de sportraad 

 Vraag binnen bestuur is vaak wat wel en wat niet doorsturen? 
o Onderwerpen op de sportraad 80% niet van toepassing voor deel van de 

clubs 
o Conclusie: onderwerpen en informatie veel meer doelgericht naar wat de 

clubs hun activiteiten zijn 

 Folder – internet van alle clubs: reclame maken voor website eens af 

 Motorclub: heeft 8 à 9 jeugdrijders 

 Opsplitsen tijdens sportcafé per sporttak/-groep is goed idee 

 Vergaderen in echt café? 

 Vaak vraagt men zich af of informatie die gegeven wordt wel relevant is? 

 Vergadering per sporttak is nog niet zo’n slecht idee: 
o Kunnen echt gerichte infosessies gegeven worden 

 Wielerclubs: 

 Veiligheid op de weg 

 Reglementen – gedragscodes 

 EHBO – fietsblessures 

 Bikefitting 
 Ook naar inrichtende clubs: 

 Koerswedstrijd – motorcrosswedstrijd – Rijkevorsel Leeft – 
Testagsaves – Duatlon – Triatlon 

 Afzonderlijke sessie geven 
o Wat kan wel, wat kan niet 
o Rechten - plichten  

 Doelgerichte nieuwsbrieven 

 Te veel mails van de gemeente 

 Communicatie via: 
o Sociale media 

 Facebook 
 Website  

o Boekske 
o Nieuwsbrief 
o Mail 

 Gedetailleerde vergaderingen 

 Belangrijkste punten apart vermelden 

 Samenkomstmomenten creëren 
 

Bijlagen: 
1. PowerPointpresentatie van de vergadering 

 
Met sportieve groeten, 
 
Inge Aerts       Stijn Van Gestel 
Voorzitter sportraad a.i.     Sport- en cultuurfunctionaris 
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