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GEMEENTELIJKE SPORTRAAD WIELSBEKE 
p.a. Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke 
tel.: 056/67.32.50        AV 01/2022 
 
 

VERSLAG van de ALGEMENE VERGADERING  
op 26/04/2022 om 20u 

 
Aanwezig als afgevaardigde of plaatsvervanger:  

Verenigingen: Base- en softballclub Pitbulls, Basket Wielsbeke, Dance Control Ooigem, DTI 2000, 
DVH Wielsbeke, FC ’t Postje, Judoclub Yawara, Klein Maar Moedig, KSC Wielsbeke, Minivoetbal 
Activo, Minivoetbalteam De Kraaien, MTB-team Sint-Baafs-Vijve, OKRA Sport Ooigem, OKRA 
Sport Sint-Baafs-Vijve, Ooidavo, Ooivo Volley Ooigem, Sint-Bavovrienden, Sportvrienden Dries, 
Tennisclub Hernieuwenburg, Trampolineclub Steeds in form Ooigem, TTC Wielsbeke-Leieland, 
WTC Sint-Baafs-Vijve. 
 
Deskundigen: Vandenbossche Frans, Steven Ronsse, Geert Castelein 
 
Aanwezig (maar geen stemgerechtigd lid van de Sportraad):  

Schepen van Sport: Abid Rachida 
Begeleidende ambtenaars: Lefebvre Steven en Delaere Clint 
 
Afwezig: 
Verenigingen: Biljartclub Ter Lembeek, Okra Sport Wielsbeke, Wielsbeekse Vrije Vissers, WTC 
Den Arend, WTC Ooigem, WTC Wielsbeke 
Deskundigen: Marie-Jeanne Vroman 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
1. VERWELKOMING 
 
De voorzitter van de Sportraad Frans Vandenbossche verwelkomt alle aanwezigen. 
 
2. Toelichting Huis van het kind  
 
Door Lien Moerman 
Overzicht van de werking van Huis van het kind. 
 
3. Overzicht nieuw sportcentrum Hernieuwenburg 
 
Door Steven Lefebvre 
Overzicht van de uitgevoerde werken aan het nieuwe sportcentrum Hernieuwenburg + de 
planning. 
 
De oplevering van het nieuwe sportcentrum is gepland in juli 2022. 
De officiële opening is gepland op 3 september 2022. 
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4. Vragenronde aan de Schepen van Sport en de Sportfunctionaris 
 
De ingestuurde vragen door de verenigingen worden voorgelegd aan Schepen van Sport Rachida 
Abid en Sportfunctionaris Steven Lefebvre: 
 
- In verschillende gemeentes waar Oekraïense vluchtelingen zich aanmelden, vraagt de 

gemeente of ze een instrument bespelen. Is dat zo, dan brengt de gemeente ze in contact 
met de harmonie, deze stelt een peter of meter aan voor de muzikant en zo worden ze 
alvast geïntegreerd in de vereniging en dus in de gemeenschap. 
Is er een mogelijkheid om dit in Wielsbeke te doen voor de sportverenigingen? 
Op die manier zorgen we mee voor een integratie in de gemeente. 
In Wielsbeke komen er slechts 12 Oekraïense vluchtelingen tijdelijk onderdak zoeken. Deze 
vluchtelingen komen niet via de gemeentediensten binnen, maar verblijven bij mensen die ze 
kennen en hen onderdak willen geven. Dit is dus momenteel niet van toepassing in 
Wielsbeke. Er kan steeds contact genomen worden met het Sociaal huis voor verdere 
begeleiding van deze personen (sport, cultuur,…) 
 

- Vorig jaar werden er met verschillende verenigingen en de Sportraad workshops gedaan 
met een studiebureau i.v.m. het ontwerp van het speelbos in Sint-Baafs-Vijve. 
Hoe ver staan de zaken met het mtb/cyclocross-parcours en wat is de reden dat er 
momenteel geen verdere stappen genomen worden? 
Het studiebureau had in hun ontwerp rekening gehouden met gronden die nog moesten 
aangekocht worden door de gemeente. Deze aankoop is niet doorgegaan, dus momenteel is 
het studiebureau hun ontwerp aan het herwerken zonder deze gronden erin op te nemen. In 
juni zou het ontwerp klaar moeten zijn en kan er teruggekoppeld worden naar de betrokken 
verenigingen. 

 
- Kunnen er sponsorborden opgehangen worden in de nieuwe sporthal van 

Hernieuwenburg?  
Hoe zal het zitten met de verdeling van de sponsorgelden van de verschillende clubs en de 
verdeling van het aantal borden dat mag gehangen worden? 
In de nieuwe sporthal zullen geen sponsorborden opgehangen worden. Er wordt gekozen 
voor verplaatsbare borden op een onderstel, die door elke vereniging kunnen geplaatst 
worden bij hun wedstrijden en daarna opgeborgen in hun berging. Er kan op voorhand met 
de betrokken clubs overlegd worden om eenzelfde systeem te gebruiken, zodat dezelfde 
onderstellen door alle verenigingen kunnen gebruikt worden. 

 
- Worden er mobiele tribunes voorzien in de nieuwe sporthal voor grotere 

wedstrijden/tornooien? Indien niet, wie zal dit bekostigen als er tribunes moeten gehuurd 
worden? 
Op de vaste tribune is al plaats voor 150 personen. De huidige verouderde mobiele tribunes 
kunnen niet geplaatst worden op de nieuwe sportvloer vanwege de kans op beschadiging. 
Indien er toch extra tribunes nodig zijn voor een groter evenement, dan zal de sportdienst 
helpen om mobiele tribunes te laten overbrengen via de connecties in de 
Burensportdiensten. Op termijn zal bekeken worden of er geschikte tribunes kunnen 
aangekocht worden op het moment dat de oude tribunes uit de andere zalen moeten 
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vervangen worden. Indien de vereniging toch zelf tribunes huurt, dan zal het deze zelf 
moeten bekostigen. 

 
- Wat zal er gebeuren met de oude sporthal Hernieuwenburg op korte en lange termijn? 

Momenteel zijn er verschillende opties. Het meest waarschijnlijke scenario is dat de loods 
van de Technische dienst zal verhuizen naar de oude sporthal. Deze loods moet verdwijnen 
om plaats te maken voor de bouw van het nieuwe Woonzorgcentrum. Op langere termijn is 
in het masterplan een speelzone met speelplein voorzien op deze locatie. 
 

- Wat is de langetermijnvisie op het sportcentrum Kraaienhof dat momenteel vol staat met 
containers als sanitair en kleedkamers? 
Er zal een samenkomst georganiseerd worden met de baseball- en voetbalclub om samen 
een lange termijnvisie uit te werken voor het openluchtcentrum Kraaienhof. Voor de 
uitwerking ervan is er deze legislatuur echter geen budget meer voorzien. 

 
5. Welke verenigingen sporten op welke locatie in seizoen ’22-‘23 
 
Door Steven Lefebvre 
Het voorlopige voorstel wordt gepresenteerd, dat opgesteld werd na het overleg met de 
verenigingen. 
 
De conclusie is dat alle verenigingen ofwel meer uren, ofwel meer plaats krijgen om hun sport uit 
te oefenen. In mei volgt een terugkoppeling naar de betrokken verenigingen en wordt een 
definitief schema opgesteld. 
 
6. Debatronde leden  
 
In deze debatronde worden een aantal problemen/vragen voorgelegd aan de aanwezigen om zo 
de meningen en oplossingen vanuit een verschillende invalshoek te verzamelen. 
 
- Welke activiteiten kunnen er georganiseerd worden voor de opening van het 

sportcentrum? 
o Er kan een galawedstrijd georganiseerd worden tussen 2 ploegen op hoog niveau (vb. 

een oefenmatch tussen 2 eersteklassers volleybal of basketbal). 
o Een foto trekken met alle leden van alle verenigingen samen die zullen sporten in de 

nieuwe sporthal. 
o Een infomarkt waarbij elke sportvereniging een deel van de zaal krijgt om een demo 

of initiatie te geven (als promo). 
o Een dansoptreden door de school van Ooigem. 
o Een demo synchroonzwemmen in het zwembad. 
o Een city run door alle gebouwen. 

 
- Op welke manieren kan een sportvereniging nieuwe jeugdleden aantrekken. Op welke 

manier is er hiervoor een samenwerking mogelijk tussen de clubs met jeugdwerking. 
o De meeste verenigingen verdelen flyers in de scholen. 
o Er kan een demoweekend georganiseerd worden in de nieuwe sporthal. 
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o Een beurtenkaart waarbij bij elke vereniging 3 of 4 keer gratis geprobeerd kan 
worden. 

o Een gezamenlijke basistraining van de verschillende (balsport)clubs voor de 
allerjongste kinderen (kleuters) i.p.v. elk apart in de verschillende clubs (balschool) 

o Promotie via het scherm in de nieuwe sporthal. 
 
 
- Wie zijn de bestuursleden en medewerkers  in de verschillende clubs (ouders, oud-spelers, 

externen?) en hoe worden deze gemotiveerd om mee te werken? 
o De meeste bestuursleden zijn ouders van jeugdspelers of oud-spelers. 
o Nieuwe bestuursleden best een kleine afgebakende taak geven om niet meteen te 

verbranden. 
o Bij verschillende activiteiten kan een andere oudergroep verantwoordelijk gesteld 

worden voor de organisatie. 
o Zorgen voor een duidelijk taakverdeling in het bestuur: niet iedereen moet 

meewerken aan alles. 
o Durven ouders persoonlijk aanspreken. Niet meteen uitgaan van een negatief 

antwoord. 
o Zorgen dat de kinderen zich amuseren in de club. Zo willen de ouders graag iets terug 

doen voor de club. 
o Mensen met een kleine opdracht proberen te betrekken: bar uitbaten, helpen op 

training om daarna eens uit te nodigen op een bestuursvergadering. 
 
- Hoe kan je als vereniging starten met G-sport? Trainers/leden zoeken? 

o Opstarten is zeer moeilijk door de vele verschillende soorten beperkingen van G-
sporters. Elke beperking heeft een andere aanpak/trainer nodig. 

o Beter om door te verwijzen naar reeds gespecialiseerde verenigingen. 
o Wielsbeke is te klein om voldoende leden te vinden om een volledige G-sportploeg op 

te richten. 
 
7. Financieel: goedkeuring rekening 2021 en begroting 2022 
 
door Frans Vandenbossche 
 
Door de lagere inkomsten maakte de Sportraad een klein verlies in 2021. Ook voor 2022 wordt 
het moeilijk om een saldo in evenwicht te bekomen vanwege het 2 maal organiseren van de 
kampioenenhulde. 
 
8. Varia 
 
- Herbruikbare bekers uitleendienst: 

o Er werden 5000 herbruikbare bekers aangekocht omdat het vanaf dit jaar verboden is 
om wegwerpbekers te gebruiken op evenementen. 

- Nieuwe tafels in OC Leieland en OC Wielsbeke: 



Pagina 5 van 5 

o Er werden 76 nieuwe tafels aangekocht voor deze 2 ontmoetingscentra. Deze tafels 
hebben een tafelblad van betere kwaliteit, zodat de hoeken minder snel beschadigd 
kunnen worden. 

- Zaaltoezicht van dienst: elke avond tot 22u, zondag tot 20u: 0471 58 61 57 
o Bij vragen of problemen zal zaaltoezicht bereikbaar zijn op deze uren. 

- G-sportdag in september: 
o Op zaterdag 24 september wordt een G-sportdag georganiseerd in sportcentrum 

Hernieuwenburg. Daar zullen verschillende gespecialiseerde G-sportverenigingen hun 
werking demonstreren en toelichten. Een uitnodiging voor alle verenigingen volgt als 
het programma volledig vast staat. 

- Hartveilig label tot 2024 
o Dit label werd behaald door de organisatie van verschillende sessies AED en 

reanimatie voor de Wielsbeekse inwoners en verenigingen. Ook voor het 
gemeentepersoneel werden opleidingen AED georganiseerd. 

o Verschillende AED toestellen werden van binnen naar buiten verplaatst, zodat deze 
ook bereikbaar zijn als de accommodatie gesloten is (o.a. sporthal Sint-Baafs-Vijve). 

- Quiz van de Sportraad 
o Er zijn nog enkele plaatsen voor de Quiz van de Sportraad op vrijdag 13 mei.  

- Er zijn 2 vacante plaatsen in de Raad van Bestuur: kandidaten? 
o Er waren geen kandidaten op de Algemene Vergadering. Indien een vereniging toch 

interesse heeft om te zetelen in de Raad van bestuur, dan mag dit altijd doorgegeven 
worden aan Clint Delaere van de Sportdienst. De kandidatuur zal dan voorgelegd 
worden op de eerstvolgende Raad van bestuur van de Sportraad. 

 
9. VOLGENDE VERGADERINGEN 
 
- 13/05/2022: Quiz Sportraad (OC Den Aert) 
- 14/06/2022 om 20u00: Raad van Bestuur (POB SBV) 


