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             Rijkevorsel, 21 januari 2014 

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

 

Betreft: VERSLAG ALGEMENE VERGADERING d.d. 20 januari 2014 
 

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

Aanwezige clubs: 
Braspenninckx Cois     Aalschovers 
Eddy Kenis      Atletiekclub Rijkevorsel 
Buys Erwin      Kenaka VZW 
Bevers Dirk      De Click 
Karel De Beck      Duivenmaatschappij verbroedering centrum 
Eddy Wijnants      Duivenmaatschappij Verbroedering St Jozef 
Gust Van Haeren     FC Sint-Jozef SK 
Erik Rutten      Fusegi-Ryu 
Stef Vermeiren     Gammelse Wielervrienden 
Gustaaf Gorrens     KFC Zwarte Leeuw   
Roger Van Der Linden     KWB Voetbal 
May Bolckmans      LRV Rijkevorsel 
Bart Laurijssen     MTB 2310 
Dave Verbaeten     Rijkerack BC 
Marc Peeters      Rijkevorselse Wielertoeristen 
Annita Vervoort     Sint-Sebastiaansgilde 
Nicole Jochems     Sport4Fun 
Marijke Bossuyt     TC De Valk 
May Kempenaers     TK Lenig en fit 
Ria Verbraeken     TK Lenig en Gezwind 
Monique Peeters     VC Rijkevoc 
André Palmans      VK Sport 82 
Jan Peeters      VNV De Kruk 
Marc Brosens      WTC Sint-Jozef 
Boeckx Frans      ZVC Bobinage Torremans 
Mark Goetschalckx     ZVC Véwé Ouwdie 
Eric Lenaerts      VVDH Kringgroep 60 Het Looi Rijkevorsel 
Sacha Verveckken     Kandidaat beheerraad 
Tom Vermeiren     Kandidaat beheerraad 
Sarah Janssens     Kandidaat beheerraad 
 
 



Behandelend ambtenaar  dossier 
Stijn Van Gestel - Tel.: 03/340 00 36 - e-mail: sportdienst@rijkevorsel.be  SD/SVG-20140121-1 

 

 
Agenda: 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 23 september 2013; 
2. Nieuwe leden algemene vergadering; 
3. Beheerraad sportraad; 
4. Subsidies 2014; 
5. BBC + MJP: actieplannen sport 2014-2019; 
6. Sportregio Noorderkempen; 
7. Vrijetijdsinfrastructuur; 
8. Sportactiviteiten; 
9. Varia en vragenronde; 
10. Volgende vergadering: 05 mei 2014 om 20u. 

 
Verslag: 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 23 september 2013 
 
Het verslag van de algemene vergadering van de sportraad van 23 september 2013 
wordt unaniem goedgekeurd. 

2. Nieuwe leden algemene vergadering: 
• Verenigingen 

– Kemposch 
– WSC Sint-Jozef 

• Gecoöpteerde leden: 
– Sacha Verveckken 
– Tom Vermeiren 
– Sarah Janssens 
– Marc Bogaerts 

• Kandidaten stellen zichzelf voor  
• Kandidatuur Marc Bogaerts wordt voorgelezen wegens 

afwezigheid van Marc zelf 
• Verkiezing via geheime stemming: alle 4 de kandidaten worden 

verkozen als gecoöpteerd lid van de algemene vergaderng 
  

3. Beheerraad sportraad 
 Huidig 6 beheerraadsleden 
 Maximaal 9 beheerraadsleden voorzien in de statuten 
 Verhouding man/vrouw: 1/3 – 2/3 
 4 kandidaturen 

o Sacha Verveckken 
o Tom Vermeiren 
o Sarah Janssens 
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o Marc Bogaerts 
 
 Verkiezing bij geheime stemming 

o Volgende 3 personen worden verkozen tot nieuwe beheerraadsleden 
 Sacha Verveckken 
 Tom Vermeiren 
 Sarah Janssens 

4. Subsidies 2014 
 Subsidies 2013: deze week uitbetaald 
 Dossiers gemeentelijke erkenning: tegen 1 maart 2014 binnenbrengen 
 Jeugdsportsubsidie: vroegere impulssubsidie 

– Zal in het voorjaar verstuurd worden naar de clubs die een actieve 
jeugdwerking hebben 

– Basis is gebleven, enkel accentverschuiving naar het volgen van 
opleidingen 

• Voorheen beperking van het aantal middelen dat hier 
tegenoverstond 

• Nu geen limiet meer om trainers nog meer aan te sporen tot het 
volgen van opleiding, ook gericht naar het project Positief 
Coachen 

 Werkingssubsidie: reglement nakijken en aanpassen dit voorjaar 
– In samenspraak met de beheerraad zal het reglement herbekeken 

worden 
– Doel is om de basis van het reglement te behouden, maar hier en daar 

accenten te verleggen of het te vereenvoudigen 
 Subsidie investeringskosten: reglement nakijken en aanpassen dit voorjaar  

– In samenspraak met de beheerraad zal het reglement herbekeken 
worden 

– Doel is om meer duidelijkheid te verschaffen over de werkzaamheden 
die wel of niet in aanmerking komen 

5. BBC + MJP: actieplannen sport 
 

 
 Korte toelichting over BBC (beleids- en beheerscyclus) en MJP 

(meerjarenplan) 
 Gemeentelijke doelstellingen, de daarbij horende actieplannen en acties 

werden op de gemeenteraad van december goedgekeurd  
– Sport: valt onder het vrijetijdsbeleid 
– Doelstelling vrijetijdsbeleid: Rijkevorsel zorgt voor en faciliteert een 

vrijetijdsbeleid met een toegankelijk en gevarieerd vrijetijdsaanbod 
– Actieplannen en bijhorende acties voor sport: zie bijlage 1 
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 Prioriteiten: 
– Ondersteuning verenigingen via subsidie om de kwaliteit van de werking 

binnen de clubs te handhaven en te verhogen, zowel de reguliere werking 
als de jeugdwerking 

– Jeugdsportactiviteiten: betreft zowel het zelf inrichten van 
activiteiten als het ondersteunen van de jeugdwerking van de clubs 

– Kwalitatieve infrastructuur aanbieden:  
• zorgen dat bestaande infrastructuur kwalitatief in orde blijft 
• toekomst: waar nodig, zorgen voor nieuwe kwaliteitsvolle 

infrastructuur 
 

6. Sportregio Noorderkempen 
 Samenwerkingsverband 

– Verlenging huidige samenwerking met 1 jaar 
• Reden: provincie zal zich vanaf 2015 financieel terugtrekken de 

sportregio, hierdoor dienen we met de 12 gemeenten te bekijken 
of we de werking kunnen handhaven 

• Belangrijk: alle gemeenten zijn overtuigd van de grote 
meerwaarde van de sportregio voor het sportbeleid 

 Positief coachen: 
– Starten met trajecten voor geïnteresseerde clubs.  
– Vanuit sportregio zullen clusters en data voorgesteld worden 
– 5 sessies die 500€ kosten, maar deze kun je inbrengen in de subsidies 

wanneer je een actieve jeugdwerking hebt in de club 
 Opleidingen voorjaar 2014 

– Verschillende opleidingen voor dit voorjaar worden per mail 
doorgestuurd: gelieve deze dan ook gericht te verspreiden binnen je 
club 

– Opleidingen in de regio verschijnen ook steeds in het infoblad 
– Opleidingen zoeken: 

• http://www.bloso.be/vlaamsetrainersschool/Pages/default.aspx 
• http://www.provant.be/vrije_tijd/sport/opleiding/ 

 Opleidingen najaar 2014 
– Interesse om bepaalde opleidingen naar Rijkevorsel te halen, gelieve dit 

dan door te geven aan de sportdienst 
• Sportdienst legt dit voor aan sportregio, van waaruit alle 

opleidingen voor de regio gecoördineerd worden 
– Alle informatie omtrent sportbestuurlijke opleidingen kan men terug 

vinden op de site van Dynamo Project (http://www.dynamoproject.be/)  

7. Vrijetijdsinfrastructuur 
Gemeentelijke sportterrein Bavelstraat 

 Atletiekpiste 
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– Na plaatsbezoek van gespecialiseerde firma’s werd besloten om eerst 
een dreinagesysteem aan te leggen rond de piste alvorens deze te 
vernieuwen 

• Dit zal in het voorjaar door de technische dienst gebeuren 
– Nadien opnieuw aanschrijven firma’s voor eigenlijke herstel van de piste 

 Voetbalveld 
– Voetbalveld zou in zeer slechte staat zijn, heel hobbelig 
– Technische dienst heeft dit voor Nieuwjaar wel eens geweld 
– Het ene jaar gebeurt er een gewoon onderhoud en het andere jaar een 

groot onderhoud 
• Dit jaar was het een gewoon onderhoud 

– Zullen de opmerkingen voorleggen aan het gemeentebestuur 
 Finse piste: 

– Er is spoorvorming op de Finse piste 
• Is enigszins wel normaal, aangezien men meestal de 

binnenbochten neemt of per 2 naast elkaar loopt 
• Zal doorgeven worden aan de technische dienst om nog eens rond 

te gaan 
Gemeenschapscentrum Rijkevorsel: 

8. Activiteiten  
 Sportgala 2013: 21 februari 2014 
 Grabbelpas Krokus- en Paasvakantie: verschillende sportgerelateerde 

activiteiten zoals schaatsen, skiën&snowboarden, skaten&bmx’en, vissen, 
survival 

 Eurofittesten 4de en 6de leerjaar 3 lagere scholen: eind april – beging mei 
 Verenigingen: 

– Sportactiviteitenkalender met jaaroverzicht van alle grote 
sportevenementen? 

– AC Rijkevorsel: 1ste veldloop op 25 januari 2014 (behoort tot criterium 
Noordloper) 

9. Varia en vragenronde 
Geen varia en vragen 
 
10. Data volgende vergadering 

 Maandag 05 mei 2014 om 20u 
 

11. Sportcafé 
 

 2 onderwerpen 
– Sportlaureaten: verkiezing 
– Beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties: verwachtingen vanuit de 

sportwereld? 
 3 groepen – 2x 20’ per onderwerp 
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– Leden beheerraad zijn groepsmoderator/secretaris  
 Ondertussen en nadien genieten van een natje en een droogje 

 
Sportlaureaten 

 Voorstelling kandidaten sportlaureaten 
 Bespreking in groepen 
 Verkiezing  

 
BBC + MJP: Verwachtingen vanuit de sportwereld 

- infrastructuur beter onderhouden: 
o vooral gemeentelijk sportterrein Bevalstraat, zowel voetbalveld als 

atletiekpiste 
 voetbalveld geregeld wellen (is geen wel aanwezig) 
 Jos Verpoorten extra inschakelen voor het onderhoud? 

- MTB-parcours aanleggen in de gemeente 
- Waarom heeft de gemeente nog steeds geen eigen sporthal? 
- Men is tegen de bouw van een jeugdlokaal en jeugdhuis in de sportzone 

o Een jeugdlokaal hoort thuis in het dorp, niet in een sport- en 
recreatiezone 

- Zijn er voldoende gemeentelijke lokalen onder de vorm van vergaderlokalen 
voor de sportclubs aanwezig? 

o Te weinig informatie hieromtrent 
- Sport tijdens schoolvakanties: 

o Leeftijd verlagen naar 8 of 9 jaar i.p.v. 11 jaar voor de ‘adventure 
activiteiten’ (b.v. ook Bike in ‘t Slike) 

- Thema rond opleiding en positief coachen in Rijkevorsel? 
- Wat indien er een overschot of tekort is voor een bepaalde acties, b.v. 

zwemtoelage 
o Hoe wordt dit bij een tekort opgelost? 
o Wat gebeurt er met een overschot? Gaat dit over naar volgend jaar, 

verdwijnt dit of wordt dit verdeeld onder andere posten? 
- Alles centraliseren in 1 sportpunt zou interessant zijn! 

 
Bijlagen: 

1. Overzicht beleidsdoelstelling vrije tijd en bijhorende actieplannen en acties 
2. PowerPointpresentatie van de vergadering 

 
Met sportieve groeten, 
 
 
Katleen Wuyts       Stijn Van Gestel 
Voorzitter sportraad      Sport- en cultuurfunctionaris 


