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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:
Inge Aerts ondervoorzitter + FC Kliefhamers
Leo Van Herck beheerraad + Rijkevorsel – Leeft
Erik Peeters beheerraad + Rijko
Peter Soffers penningsmeester/secretaris + gecoöpteerd lid
Tom Vermeiren beheerraad + gecoöpteerd lid
Stijn Van Gestel sport- en cultuurfunctionaris

Aanwezige clubs:
Cois Braspenninckx Aalschovers
Eddy Kenis Atletiekclub Rijkevorsel
Dirk Bevers De Click
Karel De Beck Duivenmaatschappij verbroedering centrum
Eddy Wijnants Duivenmaatschappij Verbroedering St Jozef
Guy Van Den Langebergh FC Sint-Jozef SK
Erik Rutten Fusegi-Ryu
Stef Vermeiren Gammelse Wielervrienden
Davy Adriaensen Judoclub De Bres
Erwin Buys Kenaka vzw
Roger Van Der Linden KWB Voetbal
Yvonne Ghysels LRV Rijkevorsel
Bart Lauryssen MTB2310
Dave Verbaeten Rijkerack BC
Nicole Jochems Sport4Fun
Marijke Bossuyt TC De Valk
Ria Verbraeken TK Lenig en Gezwind
Raf Fransen TTK Rijkevorsel
Monique Peeters VC Rijkevoc
André Palmans VK Sport 82
Jan Peeters VNV De Kruk
Eric Lenaerts VVDH Kringgroep 60 Het Looi Rijkevorsel
Marc Brosens WTC Sint-Jozef
Jef Aerts Zonebikers
Mark Goetschalckx ZVC Véwé-Ouwdi
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Agenda:
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 05 mei 2014;
2. Sporting.2310;
3. Sportactiviteiten;
4. Vormingen & opleidingen;
5. Sportinfrastructuur;
6. Mededelingen gemeentebestuur;
7. Sportcafé: terugblik voorbije sportcafés.

Verslag:

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 5 mei 2014
Het verslag van de algemene vergadering van de sportraad van 5 mei 2014 wordt
unaniem goedgekeurd.

2. Sporting.2310
Opzet is om een website van de sportraad op te richten waar zowel informatie van
het gemeentelijk sportbeleid als van de verschillende verenigingen in Rijkevorsel op
terug te vinden zal zijn.
Ook een activiteitenkalender zou hierop voorzien kunnen worden.

3. Sportactiviteiten:
 Scholenveldloop: 23 september 2014:

o Goed verlopen, ongeveer 650 kinderen hebben deelgenomen
o Dank aan AC Rijkevorsel, KFC Zwarte Leeuw, BibChip en Bruneel-Cox

voor de ondersteuning
 SNS-pas:

o 6 deelnemende verenigingen vanuit Rijkevorsel
o Pas sinds deze week gestart.
o Volgende algemene vergadering feedback vragen aan de deelnemende

verenigingen
 Eurofittesten 4de en 6de leerjaar 3 lagere scholen

o Worden afgenomen met de hulp van de beheerraad
o Kinderen krijgen een rapport mee naar huis

 Sportquiz: 07 november 2014;
 Sportgala: 27 februari 2015

o Kandidaturen sportlaureaten en kampioenen en uitzonderlijke sportieve
prestaties binnenbrengen tegen 10 januari.

 SenseCycle: 18 januari 2015:
o Spinningmarathon van 8u in het GC Sint-Jozef ten voordele van Vibo De

Brem
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 Verenigingen:
o 14/12/2015: Kringgroep het Looi: Winterwandeling
o 21/12/2015: Tourtocht Gammelse Wielervrienden
o 30/05/2015: Duatlon FC De Kliefhamers
o 19-21/07/2015: Ruiter- & ponytornooi LRV Rijkevorsel
o 7/08/2015: internationaal badmintontornooi Rijkerack

4. Sportinfrastructuur
 Gemeentelijk sportveld Bavelstraat

o Atletiekpiste heraangelegd
o Fit-o-meteroefeningen:

 Voorjaar 2015 lessenreeks rond gebruik fit-o-mteroefeningen
 Looppad in Rijkevorsel

o Gemeentebos/Kievitsheide
o Subsidie via Bloso en provinciale sportdienst
o Werkgroep opstellen om looppad uit te stippelen.

 Interesse doorgeven aan de sportdienst via
sportdienst@rijkevorsel.be

5. Mededelingen gemeentebestuur
 Subsidies:

o Dossiers zijn binnen
o Trachten voor het einde van het jaar subsidie uit te betalen

 Sportregio Noorderkempen:
o Toekomst:

 Akkoord binnen het beheersorgaan om met 12 gemeenten verder
te gaan

 Personeelslid via Stad Turnhout, Sportregio betaalt
werkingstoelage aan Stad Turnhout

o Bike in ’t Slike: 3-daagse mountainbike met jongeren
 Vrijwilligers die mee willen begeleiden?

 Vlaams regeerakkoord:
o

 Opleidingen voorjaar 2015:
o Interesse om bepaalde opleidingen naar Rijkevorsel te halen? Neem een

kijkje op www.dynamoproject.be
o Dringend doorgeven aan de sportdienst

 Dossiers voor de subsidieaanvragen zullen verstuurd worden in juni
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6. Sportcafé: terugblik
 BBC + MJP

o infrastructuur beter onderhouden:
 technische dienst heeft dit opgenomen in hun onderhoudsplan van

de gemeentelijke speel- en sportterreinen
 gebruikers dienen problemen te melden bij sportdienst!

o MTB-parcours aanleggen in de gemeente
 Onvoldoende onverharde wegen in Rijkevorsel

o Sport tijdens schoolvakanties:
 Leeftijd verlagen naar 8 of 9 jaar i.p.v. 11 jaar voor de ‘adventure

activiteiten’ (b.v. ook Bike in ‘t Slike)
 Activiteiten vanuit de Sportregio, leeftijd is al naar

beneden gehaald
 Eigen activiteiten vanuit gemeentebestuur kunnen we zelf

leeftijd bepalen
o Wat indien er een overschot of tekort is voor een bepaalde acties, b.v.

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

jaar, verdwijnt dit of wordt dit verdeeld onder andere posten?
 Jaarlijks evaluatie van de bestaande budgetten, dan kunnen

er verschuivingen plaatsvinden
 Trachten met vooropgestelde budget toe te komen.

Momenteel 30% toelage, kunnen bijvoorbeeld ook terug
verlagen naar de oorspronkelijke 20% toelage

o Alles centraliseren in 1 sportpunt zou interessant zijn!
 Ontwikkeling website sportraad en nieuwe website

gemeentebestuur
 Algemene vergadering op verplaatsing?

o Algemene tendens hier was om dit gewoon in de Raadzaal te blijven doen
o Sportcafé gebruiken om algemene thema’s aan te halen, eventueel

spreker later komen: is zeker de bedoeling 1x per jaar
o Clubs zich laten voorstellen: oproep naar clubs of hier interesse voor is

 Website sportraad:
o Opmerkingen worden meegenomen in de ontwikkeling van de website

7. Varia en vragenronde
 Toetreding tot de sportraad

o B.C. Sint-Jozef Rijkevorsel
 Melding wordt gemaakt dat er glas wordt gevonden in de wei naast het

gemeenschappelijk terrein op de sport- en recreatiezone Sonsheide
o Dit zal doorgegeven worden aan de verenigingen die daar activiteiten

hebben en aan de technische dienst
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8. Data volgende vergadering
 Maandag (?) april/mei 2014 om 20u

9. Sportcafé

 2 onderwerpen
– Promotie en ledenwerving
– Ledenadministratie

 3 groepen – 2x 20’ per onderwerp
– Leden beheerraad zijn groepsmoderator/secretaris

 Ondertussen en nadien genieten van een natje en een droogje

Promotie en ledenwerving
 12 tot 16j, terugval van het aantal aangesloten jongeren

o Stimulans ouders?
o Jongeren zelf: liever op skatepark dan naar de club

 Flyers uitdelen in de scholen
 1 boekje waar alle clubs in staan, naast de website

o Boekje van ’t Spagaatje wordt ook verspreid in Rijkevorsel
 Kan dit?

o Boekje bij het begin van het seizoen verspreiden
o Korte beschrijving van de club, contactgegevens, …

 Groot verschil tussen clubs:
o Leden via mond-aan-mond
o Geen actieve ledenwerving
o Zeer actieve ledenwerving

 Promotie voeren via:
o Gemeentelijk infoblad
o Flyer
o Facebook
o Instuif op scholen of gemeentelijke activiteiten: meegeven folder

 op vraag van SVS, scholen of gemeentebestuur
o Tekening laten maken
o Lichtkrant van de gemeente

 Locatie in het centrum kan beter
o Via de gemeente bepaalde leeftijd aanschrijven
o Initiatietrainingen
o

 Gemeente zelf een G-werking uitwerken: via soort sportdag
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Ledenadministratie
 1 vaste inschrijvingsdag
 Onmiddellijk reageren als er leden komen die niet betalen
 Betalen via overschrijving
 Contante betaling: onmiddellijk zichtbaar
 Verzekering!!!!
 Zeer goede bijscholing:

o Sportclub van de toekomst van Dynamoproject
 Alles gebeurt via de federatie
 Wie betaalt op de inschrijvingsdag krijgt korting

Bijlagen:
1. PowerPointpresentatie van de vergadering

Met sportieve groeten,

Katleen Wuyts Stijn Van Gestel
Voorzitter sportraad Sport- en cultuurfunctionaris


