
 
GEMEENTELIJKE SPORTRAAD WIELSBEKE 
p.a. Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke 
tel.: 056/67.32.50        RVB 03/2022 
 
 

VERSLAG van de VERGADERING dd. 19 april 2022 
 
Aanwezig: Frans Vandenbossche, voorzitter; Chris Devos, ondervoorzitter; Bernard Vanluchene, 
secretaris; Bart Naessens, André Naessens, Paul Deblanck, Geert Castelein, Johan 
Demeulemeester, leden; 
Clint Delaere, begeleidend ambtenaar. 
 
Verontschuldigd: Marie-Jeanne Vroman, penningmeester; Sabine Desimpel, lid; 
Rachida Abid, Schepen van Sport. 
 
Afwezig: Steven Ronsse, Philippe Soens, Jürgen Teerlinck, Rik Vandenbossche, leden. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1. VERWELKOMING 
Voorzitter Frans Vandenbossche verwelkomt de leden van de Raad van bestuur. 

 
2. EVALUATIE KAMPIOENENHULDE 

Vrijdag 11 maart 2022 om 20u in OC Leieland 
Handdoeken voor kampioenen: aanvullen voor volgende editie. 
Aanwezigheid van de kampioenen: opvragen de week vooraf. 
Naturaprijzen bij Schotte: Rachida? 
Wielsbeke geschenkbon van €50 per laureaat: beter dan bloemen en vaas, behouden. 
Foto’s van kampioenenhulde: door lid van de Sportraad.  
Trofeeën via Sportidee: valt waarschijnlijk weg, VAMA Waregem? 
Gulden boek: weinig ingevuld, presentator laten meedelen aan kampioenen. 
Presentatie: Stefaan Lammens? Alternatief: Jeroen Sap? Frederic Imbo? Prijs opvragen. 
Optreden Clip dance (factuur binnengekomen): Cash betaald op hulde. 
Receptie: 2 personen die bestellen 21u-00u: Trees en Rik: vlot verlopen 
Frietwagen Agristo: op voorhand meedelen dat er frietwagen is (via bevestigingsmail). 
Aandachtspunten voor volgende editie:  
- Tuinkaarsen niet meer zetten. 
- Rode loper niet meer leggen. 
Datum volgende editie vastleggen: 
- 25 november 2022: OC Leieland is gereserveerd.  

 
3. ORGANISATIE ALGEMENE VERGADERING 

Dinsdag 26 april 20u in OC Den Aert 
1. Verwelkoming 



door Frans Vandenbossche 
2. Overlopen agenda 

Door Clint 
3. Toelichting Huis van het kind – Lien Moerman 
4. Overzicht nieuw sportcentrum Hernieuwenburg 

door Steven Lefebvre 
5. Vragenronde aan Schepen van Sport en Sportfunctionaris 

Vragen: 
- 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. 

 
- 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? 

 
- 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? 

 
- 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? 
 

- Wat zal er gebeuren met de oude sporthal Hernieuwenburg op korte en lange termijn? 
 
6. Welke verenigingen sporten op welke locatie in seizoen ’22-‘23 

overzicht door Steven Lefebvre 
 

7. Debatronde leden  
- Welke activiteiten kunnen er georganiseerd worden voor de opening van het 
sportcentrum? 
- Op welke manieren kan een sportvereniging nieuwe jeugdleden aantrekken. Op welke 
manier is er hiervoor een samenwerking mogelijk tussen de clubs met jeugdwerking.  
- Wie zijn de bestuursleden en medewerkers  in de verschillende clubs (ouders, oud-
spelers, externen?) en hoe worden deze gemotiveerd om mee te werken? 
- Hoe kan je als vereniging starten met G-sport? Trainers/leden zoeken? 
 

8. Financieel: goedkeuring rekening 2021 en begroting 2022 



door Frans Vandenbossche 
 
9. Varia 
- herbruikbare bekers uitleendienst 
- nieuwe tafels 
- toezicht van dienst: elke avond tot 22u, zondag tot 20u: 0471 58 61 57 
- G-sportdag in september 
- sportquiz 
- een vacante plaats in de Raad van Bestuur: kandidaten? 
 
Organisatie: Bonnetje geven na aftekenen lijst (grote lijst): Geert en Sabine 
Bediening bar: voor: Chris, André en Paul. na: iedereen. 
Dranken: 2€ (frisdranken en pils) 
Kassa + wisselgeld: Frans 
Op scherm: drank bestellen kan voor en na de vergadering. Tijdens de vergadering is de bar 
gesloten! 
Zaal klaarzetten + frigo’s: 10u: Paul, André en Frans 
 

4. ORGANISATIE SPORTQUIZ 
Vrijdag 13 mei om 19u30 in OC Den Aert 
Promotie geplaatst op Facebook. Volgt nog in infokrant van mei. 
Aantal ploegen ingeschreven: 14 
Nog te doen voor volgende vergadering: 
 
Organisatie: 
Clint: 
- Zaalindeling: wordt opgemaakt door quizmaster 
- Printer: vrijdag (uitslagen afdrukken op het einde) 
- Geluid: micro & tafelstaander 
- Computer: 1 PC van de quizmaster, 1 extra PC van de sportdienst (uitslagen) 
- Klank en beeld op groot scherm gekoppeld aan de PC van de quizmaster 
- 60 stylo’s + 5 stiften 
- Antwoordformulieren uitprinten per ploeg (worden doorgestuurd) 
- Verlengkabel 
- 24 bordjes “ik heb dorst” (berging SD) 
 
- Verkoop dranken: met drankkaart van € 10,00 (vakjes van € 1,00)     
- Drankkaarten nummeren (controle op verkochte aantallen) + voldoende groot   
- Drankboekjes (met nummer van de ploeg) per 10 aan elkaar geniet     
+ nog een aantal blanco zonder nummer extra. GROOT LETTERTYPE    
- Koffie en pistolets in de toog. 
-  Prijs: Alles aan 2€ behalve zware bieren en witte wijn 3€. Chips 1€. Pistolets 2€. 
 
Medewerkers (aanwezig om 18u45 – opkuis achteraf iedereen): 



- Jury (5 personen: 4x verbeteren + 1x computer):  Rachida, Philippe, Bernard en Geert +  
Clint 

- Bediening aan tafel (min. 3 personen):   Bart, Chris en Johan 
- Kassa (betaling/aanwezigheid/tafelnummer/…):  Frans en Sabine 
- Bar:        André en Paul  
 
Verhuis materialen (uitleendienst – Den Aert): donderdag 12/5 Geert en Frans 
Uitleendienst: 5 plooitafels + 1 kleine tafel, 40 tassen, ondertassen, koffielepels, 40 
wijnglazen 
Sleutel koelcel (vrijdagmorgen bij klaarzetten) aan Frans bezorgen. 
 
Klaarzetten zaal + opvullen frigo’s vrijdag 10u00: Paul, André, Frans, Bernard 
 
Terugbrengen materialen naar uitleendienst:   Geert 
 
Te bestellen / om mee te nemen:    Frans 
chips, koffie, suiker, melk, koekjes, pistolets (bestellen bij Philippe), kurkentrekkers, 
handdoeken, vaatdoek, afwasproduct, 6 flessen witte wijn. 
Broodjes: (verhouding 30x gehakt, 20x kaas).  Philippe 
 

 
5. OPENING NIEUW SPORTCENTRUM 

Voorstel van programma (nog niets staat definitief vast): 
 
ZATERDAG 3/09/2022: Officiële opening + discovery walk 

10u: officiële opening met minister Ben Weyts + gemeentebesturen Wielsbeke, Oostrozebeke en 

Dentergem + gemeenteraad + sportraad + buurtbewoners. 

- inhuldigingsbord (aan inkom) : speech 1 (Minister en Burgemeester) 

10u30: zwembad openen door 3 burgemeesters : speech 2 (Schepen van sport) : bad vullen met 

water (emmer) 

 10u45: rondgang door volledig sportcentrum (sporthal – technieken zwembad - personeelsruimtes – 

zwembad – cafetaria 

- demo rolstoeltennis (Bram Naessens) 

- klimmuur + fitness  

- Demo: synchroonzwemmen  

11u: receptie + LÜ zelf laten spelen (polyvalente ruimte) 

 

14u-18u: Hernieuwenburg: Discovery walk! 

Ontdek al wandelend de schatten van het verleden in de oude gebouwen op Domein 

Hernieuwenburg en krijg een unieke kijk op de verborgen plekjes in het nieuwe sportcentrum 

Hernieuwenburg! 

Enkele uitverkoren schattenjagers maken kans op een unieke avontuurlijke duo-beklimming tot op 



het hoogste punt van het sportcentrum om zo een uniek panoramisch zicht te krijgen op Wielsbeke 

en de omliggende gemeentes! 

Wandelparcours over het domein, door het gemeentehuis, het oud en nieuw sportcentrum. 

 

ZONDAG 4/09/2022: CLUBDAG 

De verenigingen vullen zelf een tijdsblok in met tornooi, demowedstrijd, initiatie… 

- 9u-10u30: tennis 

- 10u30-12u: badminton 

- 13u30-15u30: tafeltennistornooi 

- 16u-18u: basketbal: one tegen two 

- 18u-20u: volleybal: heren – dames gemengd 

- 20u-21u: minivoetbal: supercup zomer tegen winter 

De sportdienst organiseert het zwemmen. 

- 9u-11u30: gezinszwemmen  

- 9u-11u30: LÜ (polyvalente ruimte) 

 
 

6. SUBSIDIE- EN ERKENNINGSDOSSIERS 
Mail voor de subsidiedossiers wordt opgestuurd  
(einde werkjaar op 30/4, indienen tegen 31/5) 
Erkenning dient niet opnieuw aangevraagd te worden, behalve als het dossier vorig jaar niet 
volledig in orde was: 
- MVC De Kraaien (onvoldoende Wielsbeekse leden) 
 

7. NIEUW SPORTCENTRUM: STAND VAN ZAKEN 
Fotopresentatie van de stand van zaken. 

 
8. VARIA 

- De Sportraad keurt het kasverslag goed. 
- Niet-gemotiveerde afwezigheden Sportraad: 

Statuten van de Sportraad: 
Artikel 31 
Aan het mandaat van een lid van de Raad van Bestuur komt een einde door : 
 - ontslag uit de Algemene Vergadering 
 - drie opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden op de vergaderingen 
Het ontslag als bestuursraad lid is geenszins gekoppeld aan het lidmaatschap in de 
Algemene Vergadering. 
 
Artikel 32 
Bij het ontslag van een lid van de Raad van Bestuur, worden alle leden van de Algemene 
Vergadering uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de vacante plaats. 



 

 Rik Vandenbossche (of plaatsvervanger Jean-Pierre De Leersnyder): 6 
opeenvolgende bestuursvergaderingen afwezig (niet verontschuldigd). Laatste 
aanwezigheid op 13 september 2021 

 Jürgen Teerlinck: 3 opeenvolgende bestuursvergaderingen afwezig (niet 
verontschuldigd) + kampioenenhulde (afwezig voor taak in frituur). 

Er wordt een herinnering gestuurd: hebben deze personen/vereniging nog interesse of 
mag de plaats opengesteld worden voor een andere kandidaat? Antwoorden voor de 
AV, anders wordt positie opengesteld. 

- Op zaterdag 7 mei is het weer zover. Een nieuwe Dag van de Sportclubbestuurder in 
Flanders Expo Gent. De Dag van de Sportclubbestuurder is dé bijscholings- en 
ontmoetingsdag voor sportclubbestuurders.  
Uiteraard staat ook alles op www.dagvandesportclubbestuurder.be 

- Aanvraag racebumpers wielerwedstrijden: Met de firma Boplan is er een 
samenwerkingsakkoord tot stand gekomen om ook voor de wedstrijden van Cycling 
Vlaanderen hun ‘Race Bumpers’ ter beschikking te stellen (zie foto hieronder). Deze 
hebben een afmeting van 110cm hoogte en 45cm breedte. 
Indien een organisator gebruik wenst te maken van de Race Bumpers van Boplan (+/-10 
Bumpers per organisatie, afhankelijk van het aantal reservaties op die datum) en/of de 
box van Oxyclean, vragen wij om deze per mail te reserveren. Deze mail mag gestuurd 
worden naar: niko.de.muyter@cycling.vlaanderen . U krijgt dan een mailtje terug vanaf 
wanneer het materiaal ter beschikking is om afgehaald te worden. Graag tijdig 
reserveren aub. 

- Reglement infrastructuur adviezen cultuurraad: 
Het advies van de Sportraad is positief. 

- Verdeling van de clubs in de 3 sportzalen: vergadering met alle clubs op donderdag 21 
april om voorkeuren samen te leggen. 

- DVT: kan er sneller geantwoord worden op aanvragen voor lokalen/kleedkamers? 
 
9. VOLGENDE VERGADERINGEN 

- Dinsdag 26 april 2022 om 20u: Algemene Vergadering – OC Den Aert 
- Vrijdag 13 mei 2022 om 19u30: Quiz Sportraad – OC Den Aert 
- Dinsdag 14 juni 2022 om 20u: Raad van bestuur – POB SBV 

http://www.dagvandesportclubbestuurder.be/
mailto:niko.de.muyter@cycling.vlaanderen

