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             Rijkevorsel, 06 mei 2014 

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

 

Betreft: VERSLAG ALGEMENE VERGADERING d.d. 05 mei 2014 
 

Aanwezig beheerraad: 
Katleen Wuyts    voorzitter + gecoöpteerd lid 
Inge Aerts     ondervoorzitter + FC Kliefhamers 
Leo Van Herck    beheerraad + Rijkevorsel – Leeft 
Peter Soffers    penningsmeester/secretaris + gecoöpteerd lid 
Sacha Verveckken    beheerraad + gecoöpteerd lid 
Tom Vermeiren    beheerraad + gecoöpteerd lid 
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 
Karel De Beck    Duivenmaatschappij verbroedering centrum 
Eddy Wijnants    Duivenmaatschappij Verbroedering St Jozef 
Guy Van Den Langebergh   FC Sint-Jozef SK 
Stef Vermeiren    Gammelse Wielervrienden 
Werner Hofkens    Judoclub De Bres  
Roger Van Der Linden   KWB Voetbal 
Dave Verbaeten    Rijkerack BC 
Louis Peeters     Rijkevorselse Wielertoeristen 
Nicole Jochems    Sport4Fun 
Marijke Bossuyt    TC De Valk 
May Kempenaers    TK Lenig en fit 
Ria Verbraeken    TK Lenig en Gezwind 
Frank Bogaerts    TTK Rijkevorsel 
Lieven Van Nyen    VC Rijkevoc 
André Palmans    VK Sport 82 
Bart Van Opstal    VNV De Kruk 
Marc Brosens     WTC Sint-Jozef 
Frans Boeckx     ZVC Bobinage Torremans 
Jan Van Riel     WSC Sint-Jozef 
Jef Aerts     Zonebikers 
Guy Van Rompaey    Smashing Pumpkins Racketlonclub   
Marc Bogaerts    Gecoöpteerd lid    
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Agenda: 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 20 januari 2014; 
2. Follow: SNS-pas; 
3. Toetredingen sportraad; 
4. Gemeentelijke erkenning sportverenigingen; 
5. Subsidies 2014: aanpassing werkingssubsidie; 
6. Reglementen gemeentelijke lokalen en GV Rijkevorsel; 
7. Sportregio Noorderkempen; 
8. Sportactiviteiten; 
9. Varia en vragenronde; 
10. Volgende vergadering: september 2014 om 20u. 
11. Sportraad anno 2014!? 

 
Verslag: 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 20 januari 2014 
Het verslag van de algemene vergadering van de sportraad van 20 januari 2014 wordt 
unaniem goedgekeurd. 

2. Follow: SNS-pas 
Paul Lambrechts komt uitleg geven over de SNS-pas en vraagt of de clubs met een 
actieve jeugdwerking zich willen openstellen om aan dit project deel te nemen.  
Graag reacties van de clubs aan Paul via paulembrechts@telenet.be en aan de 
sportdienst via sportdienst@rijkevorsel.be. 

3. Toetredingen sportraad: 
• Verenigingen 

– Zonebikers (wielrennen) 
– Testagsaves (wielrennen) 
– Smashing Pumpkins Racketlonclub Rijkevorsel (racketlon) 
– WSC Sint-Jozef (inrichting wielerwedstrijden) 

4. Gemeentelijke erkenning sportverenigingen 
 Dossiers werden nagekeken 
 Dossiers zijn voorgelegd aan de beheerraad van de sportraad en de 

beheerraad heeft een positief advies geformuleerd. 
 Erkenning van de sportvereniging staat op agenda van college van 

burgemeester en schepenen van 14 mei 2014 
 Nadien wordt de beslissing aan de verenigingen kenbaar gemaakt 

5. Subsidies 2014: aanpassing reglement werkeingssubsidie 
 Aanpassing op basis van het decreet lokaal sportbeleid 
 Grootse aanpassingen worden overlopen 
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 Aanpassingen voorgelegd aan de beheerraad van de sportraad en de 
beheerraad heeft een positief advies geformuleerd 

 Nieuwe reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad op 
de gemeenteraad van mei 

 Dossiers voor de subsidieaanvragen zullen verstuurd worden in juni 

6. Reglementen gemeentelijke lokalen en GC Rijkevorsel 
 GC Rijkevorsel 

– Opgericht naar aanleiding van het decreet lokaal cultuurbeleid 
– Heeft een beheersorgaan (politiek) en een commissie voor advies 

(afvaardiging jeugd-, sport- en cultuurraad) 
– Welke gemeentelijke gebouwen omvat het GC Rijkevorsel 

• Klooster 
• GC Sint-Jozef 
• PZ Sint-Jozef 

 Overige gemeentelijke lokalen: 
– Oude Pastorij: alle lokalen 
– Parketzaal boven bibliotheek 
– Turnzaal De Wegwijzer 

 Reglementen 
– Huur- en gebruiksreglementen 

• In wezen niets aan veranderd, enkel dat ze opgesplitst zijn in 
reglement voor GC Rijkevorsel en reglement voor overige 
gemeentelijke lokalen 

• Belangrijk:  
 PZ Sint-Jozef ook voor privéactiviteiten en fuiven 
 Verplicht samenwerken met Drankhandel Deams voor PZ 

Sint-Jozef 
– Retributiereglementen 

• Opgesplitst in reglement voor GC Rijkevorsel en reglement voor 
overige gemeentelijke lokalen 

• Prijzen zijn hetzelfde gebleven, dus geen verhoging zoals in vele 
gemeenten 

• Prijs voor privéactiviteiten en fuiven: voor iedereen € 200,00 + € 
150,00 waarborg 

7. Sportregio Noorderkempen 
 Toekomst sportregio 

– Verlenging samenwerking 12 gemeenten 
• Volop in onderhandeling met alle betrokken gemeenten 
• Intentie is om sportregio verder te zetten 

 Positief coachen: 
– Aantal Rijkevorselse clubs zijn geïnteresseerd 
– Er zal een overleg plaatsvinden met de geïnteresseerde clubs 
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 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/)  

8. Sportactiviteiten beheerraad/gemeentebestuur 
 Eurofittesten 4de en 6de leerjaar in de 3 lagere scholen 
 Jeugdlopen Memorial Fons Brydenbach: 29 juni 2014  
 Verenigingen kunnen reclame maken voor hun activiteiten via facebookpagina 

van sportdienst Rijkevorsel 

9. Varia en vragenronde 
 Gemeentelijke sportterrein Bavelstraat: 

– Atletiekpiste: opzet om tegen begin volgend sportseizoen (september) 
heraanleg volledig te hebben afgerond 

 Sportjaarkalender 
– Komt misschien aanbod in sportcafé rond website Sportraad 
– Verenigingen vragen een overzicht van de sportactiviteiten, zeker de 

grote evenementen zodat men hier rekening mee kan houden bij het 
prikken van een datum. Vooral ook voor het ontlenen van materialen. 

– Dezelfde vraag leeft ook bij de culturele en jeugdverenigingen 
 Rode Duivels op groot scherm: 

– Toestemming vragen bij zender of kabelmaatschappij en Sabam. Er zal 
immers zwaar gecontroleerd worden of er inderdaad toestemming werd 
gevraagd. 

 Sportcentrum De Valk  
– Gemeentebestuur heeft niets meer vernomen, weten dus minder dan de 

verenigingen zelf 
– Gemeentebestuur vraagt aan de verenigingen om informatie door te 

geven 
– Binnen het gemeentebestuur wordt dit dossier lopende gehouden 

 Speelterrein Dellenweg: paalconstructie werd vernieuwd 
 
10. Data volgende vergadering 

 Maandag 22 september 2014 om 20u 
 

11. Sportcafé 
 

 2 onderwerpen 
– AV op verplaatsing? 
– Eigen website sportraad? 

 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 

 
Algemene vergadering op verplaatsing 

 Waarom? 
 Weinig verenigingen die de mogelijkheid hebben om algemene vergadering te 

laten doorgaan in hun infrastructuur 
 Eerder last dan lust? 
 Geen meerwaarde 
 Moet doorgaan in raadzaal 
 Problemen voorkomen 
 Praktisch niet haalbaar 
 Moeilijk bij atletiek en wielrennen 
 Wel een goed voorstel 
 Hier een presentatie geven over je club (rond een bepaald thema?) 

o Thema’s over registratie inschrijvingen 
o Geld binnenhalen: hoe pakt men dit het beste aan 
o Wat zijn struikelblokken in de verenigingsadministratie 

 Algemeen: 
o Weerslag geven van wat vorig sportcafé werd besproken 
o Buitenstaanders laten komen spreken over b.v. G-sport, kinderen 

buitengewoon onderwijs, … 
o Gemeente zelf een G-werking uitwerken: via soort sportdag 

 
Website van sportraad 

- Zeer handig 
- Kalender opzetten, ook van cultuur – jeugd – toerisme 

o Speciale activiteiten vermelden 
- Zeer positief!!! 
- Oplijsten van sporten en sportclubs + fiche van elke club (trainingsuren, 

contactinformatie, …) 
- Link naar clubs + federaties (eventueel via link op clubwebstie) 

o Facebook 
o Twitter 
o Websites 

- Reglementen in downloadbare versie 
- Organogram 
- Verslagen eigen organisatie 
- Foto’s (eerder facebook?) 
- Vermelding in infoblad  

o Naar nieuwe bewoners toe 
- Standaardformulier voor clubs 

o Uniformiteit bewaren 
- Link van website gemeente naar website sportraad en omgekeerd 
- Up-to-date houden!!!! 
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- Eventueel punten in werkingssubsidie voorzien als club op eigen website 
verwijst naar website sportraad? 

 
Bijlagen: 

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


