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             Rijkevorsel, 5 september 2017 

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

 

Betreft: VERSLAG ALGEMENE VERGADERING d.d. 4 september 2017 
 
 

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

Aanwezige clubs: 
Cyriel Verpoorten    Aalscholvers 
Eddy Kenis     AC Rijkevorsel 
Dirk Bevers     De Click 
De Beer     Duivenmaatschappij Verbroedering Centrum  
Eddy Wijnants     Duivenmaatschappij Verbroedering St Jozef 
Guy Van den Langenbergh   FC Sint-Jozef SK 
Frans Potters     Fusegi-Ryu 
Stef Vermeiren    Gammelse Wielervrienden 
Patrick Gorrens    Judoclub De Bres 
Wim Verdonck     KFC Zwarte Leeuw 
Roger Van Der Linden   KWB Voetbal 
Yvonne Ghysels    LRV Rijkevorsel 
Stef Buys/Ellen Batens   Rijkerack BC 
Frank Vermonden    RWT 
Joris Bruyns     Rijko 
Nicole Jochems    Sport4Fun 
Mark Goetschalckx    Testagsaves 
Eric De Bie/Marijke Bossuyt   TC De Valk 
Ria Verbraeken    TK Lenig&Gezwind 
Bogaerts Frank    TTK Rijkevorsel 
Monique Peeters    VC Rijkevoc 
Andre Palmans    VK Sport 82 
Dirk Vermeiren/Gust Driesen  Wielerploeg de Driesenbikers 
Jan Van Riel     Wielersupportersclub WSC Sint-Jozef 
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Agenda: 
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 8 mei 2017 
2. Sportsubsidies 2017 
3. Sportcentrum De Valk 
4. Evenementenloket 
5. Sportactiviteiten 
6. Sportregio Noorderkempen ILV 

 
Verslag: 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 8 mei 2017 

Het verslag van de algemene vergadering van de sportraad van 8 mei 2017 wordt 
goedgekeurd.  
 
2. Sportsubsidies 2017 

 Binnenbrengen:  
o Tegen 15 september 2017 
o Herinnering wordt nog per mail verstuurd 

 Tips: 
o Ledenlijst reeds binnengebracht met erkenningaanvraag 
o Investeringen: enkel hygiëne, toegankelijkheid en veiligheid 
o Altijd welkom op sportdienst indien er vragen zijn 

 
3. Sportcentrum De Valk 

 Gemeenteraad: akkoord ondertekenen compromis tot aankoop 
o Ondertekening in de loop van september 

 Gemeente wordt eigenaar: 
o Januari 2018 wordt verkoopakte getekend 

 Korte termijn: 
o Overleg met betrokken verenigingen 

 Concrete afspraken maken naar de toekomst toe 
o Nagaan hoe we de sportvoorwaarden op korte termijn kunnen verbeteren 

 Verfraaiingswerken 
 Sanitair  
 … 

 2017-2018: 
o Behoeftestudie waarbij gans de sportwereld betrokken wordt, zodoende 

begin volgende legislatuur er een plan van aanpak kan zijn 
 
4. Evenementenloket 

 Digitaal evenementenloket 
o Ontwikkeling zit in startfase 

 Begin 2018 operationeel zijn 
o Alles wat met de organisatie van evenement/activiteit te maken heeft via 

1 portaal 
 Aanvraag lokaal 
 Aanvraag materiaal 

 Bedenkingen vanuit de verenigingen worden meegenomen 
 Politiereglementen, signalisatievergunningen, … 

 Overgangsperiode 
o evenementen@rijkevorsel.be 
o alles komt toe bij en vertrekt vanuit sector vrije tijd 
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5. Sportactiviteiten 

 Gemeentebestuur/sportraad: 
o Scholenveldloop:  

 26 september 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 

6. Sportregio Noorderkempen 

 Dagelijks bestuur 
o Toekomst sportregio vanaf 2019? 

 Sportradentreffen 
o Verkiezingen 2018 – rol van de sportraad? 
o Feedback is naar de sportraden gegaan 

 
7. 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 

 
8. Data volgende vergadering 

 Maandag 5 februari 2018 om 20u 
 

9. Sportcafé - Toekomstige werking sportraad - Interessante thema’s? 

 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 
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 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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