
Secretariaat: 
Provinciebaan 20 - 3110 Rotselaar 
Tel. 016/61 64 50  
 
 
 
Verslag algemene vergadering Sportraad op donderdag 22 februari 2018 

Aanwezig: Freddy Hernou (Leuven Bears), Pieter Lemmens (Aiki Shinken Dojo Rotselaar vzw), Greet Claus 
(scholen ‘t Centrum-De Kameleon), Firmin Van Calster (SK Plenke Werchter), Marina Torfs (Sportief Rotselaar), 
Pieter Thysen (TTC Werchter), Bjorn Zwakhoven (Deskundige inzake sport), Anita Bastin (WC De Bollekens), 
Erik Legrand (TeBeO vzw), Jozef Thuij (Windsurfing De Winge vzw), Fred Vervoort (Wezemaalse Tennisclub 
vzw), Nico Lodewijks (schepen van sport), Evi Willekens (sportdienst). 
 
Verontschuldigd: Francois Gijbels (Het Vliegend Wiel), Louis Van Geel (KFC Rapide Wezemaal), Bjorn Storms 
(Deskundige inzake sport), Miel Van Haverbeke (Deskundige inzake sport), Gerda Vermeir (Gymgroep 
Rotselaar/Wezemaal), Herman Buyens (TK Werchter), Sietske Valkenaers (GBS Wezemaal), Manuela Van 
Tongelen (Dansstudio Scintillare), Hans Tielens (Dropshot), Walter Gysemans (VVS Rotselaar vzw),  
 
Afwezig: Bart Spiessens (Duikschool Odyssee),Gilbert Goovaerts (Deskundige inzake sport), Serge Prinsen 
(Deskundige inzake sport), Koen Vangramberen (Deskundige inzake sport), Luc Boutsen (KFC Werchter), 
Wilfried Nicolet (Koers Werchter), Dirk De Weerdt (Kreg Rotselaar), Chris Tuerlinckx (ROCT Rotselaar), Nancy 
Coremans (VBS De Klinker), Nicolas Deboeck (ZVK Rotselaar). 
 
Verslaggever: Evi Willekens. 
 
Locatie: Wezemaalse Tennisclub, Spikstraat 9, 3111 Wezemaal.  
 
 
Fred Vervoort toast op het nieuwe jaar en wenst iedere sportverenigingen een sportief succesvol jaar toe.  
Fred deelt ter info enkele folders van de sportraad uit, deze folders gaan over de bijeenkomsten tijdens de jaren 
1988-1992. 
 
Nico Lodewijks bedankt de Wezemaalse Tennisclub voor het ter beschikking stellen van de vergaderruimte. 
 
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering donderdag 16 november 2017 

Nico Lodewijks overloopt het verslag van de vergadering. Het verslag van de algemene vergadering wordt 
goedgekeurd door alle leden. 
 
Evi informeert bij Jellen Leempoels om in de toekomst deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de 
sportraad. 
 
2. Advies - Projectoproep naschools openstellen schoolsportinfrastructuur 
Scholen die na schooltijd, tijdens het weekend en in schoolvakanties hun sportinfrastructuur willen 
openstellen voor sportclubs, sportdiensten en andere gebruikers, kunnen een projectoproep indienen. De 
financiële ondersteuning geldt zowel voor infrastructuurwerken als voor exploitatiekosten. In totaal is er voor 
deze projectoproep 6.000.000 euro beschikbaar bij de beleidsdomeinen sport en onderwijs samen.  
 
Enkele voorwaarden uit de projectoproep: 
- Werken aan schoolsportinfrastructuur tussen 27 februari 2018 en 15 december 2019. 
- Gegarandeerde openstelling van 3 jaar. 

Rotselaar, 22 februari 2018 

Aan de leden van de algemene 

vergadering van de sportraad 



- Min. 5 uur extra bezetting op weekbasis vanaf voorlopige oplevering. 
- 30% eigen financiering – 70% subsidies vanuit Vlaanderen. 
- Aankoop AED-toestel voorwaarde tot subsidie. 
 
Aanvraag in te dienen voor 27 februari 2018, 12u. Uiterlijk 31 mei 2018 schriftelijk antwoord. 
 
Wegens een tekort aan sportzalen werden vanaf het schooljaar 2000-2001 de gemeentelijke turnzalen van 
GBS Wezemaal, GBS De Kameleon Werchter en GBS De Straal Rotselaar naschools opengesteld voor 
activiteiten van sportclubs. Sindsdien is het aantal uren dat de turnzalen gebruikt werden steeds gegroeid.  
Vele Rotselaarse sportverenigingen maken hiervan gebruik van de turnzalen, zowel voor hun wekelijkse 
werking of voor een éénmalige activiteit, zowel voor activiteiten van jeugd als voor volwassenen.  
 
Tot op heden worden deze locaties zeer intens gebruikt. Enkele infrastructuurwerken dringen zich dan ook op, 
zodat de garantie om op een kwalitatieve en veilige manier te sporten blijft. Dit zowel ’s avonds voor de 
sportclubs, als overdag tijdens de turnlessen.  
 
De sportraad geeft een positief advies over volgende geplande werken in de turnzalen van de 
gemeentescholen: 
 
1. GBS Wezemaal, Steenweg op Nieuwrode 43, 3111 Wezemaal 
 - vervangen plafond 
 - LED-verlichting 
 - aanpassing sanitair 
 - vloer vernieuwen 

- nieuwe belijning op de sportvloer 
 - materiaalberging herstellen 
 - afschuren en behandelen van de houten banken 
 - herstellen zonnewering 
 - plaatselijk herstel plinten 
 - toegangsbeveiliging 
 - aankoop AED-toestel 
 
Totale kostprijs: € 148.750 
Aan te vragen subsidiebedrag: € 104.125 
 
2. GBS De Kameleon Werchter, Sint-Jansstraat 82-87, 3118 Werchter 
 - compartimentering sporthal 
 - vervangen plafond 
 - LED-verlichting 
 - verwijderen en vervangen venstertabletten 
 - herstellen wanden en schilderwerken 
 - verwijderen douches 
 - aankoop AED-toestel 
 
Totale kostprijs: € 137.500 
Aan te vragen subsidiebedrag: € 96.250 
 
3. GBS De Straal Rotselaar, Kapelstraat 45, 3110 Rotselaar 
 - vloer vernieuwen  

- nieuwe belijning op de sportvloer 
 - LED-verlichting 
 - voorziening volleybalnet 
 - zonnewering 
 - aankoop AED-toestel 
 
Totale kostprijs: € 76.250 
Aan te vragen subsidiebedrag: € 53.375 
 
4. GBS Heikant, Schoolstraat 44, 3110 Rotselaar 
 - vervangen plafond 



 - LED-verlichting 
 - verwijderen verouderde douches 
 - toegangsbeveiliging 
 - aankoop AED-toestel 
 
Totale kostprijs: € 77.300 
Aan te vragen subsidiebedrag: € 54.110 
 
De sportraad vindt het een positief signaal dat de turnzaal van GBS Heikant ook naschools wordt 
opengesteld. Dit geef de Rotselaarse sportverenigingen ruimte om meer activiteiten aan te bieden.  
 
 
3. Varia en rondvraag  
- Bewegen op verwijzing Rotselaar – stand van zaken 

- Hilde Maes heeft op het LOK van de Rotselaarse huisartsen op 14 december ‘17 het project 
toegelicht. Nadien heeft ze alle huisartsen bezocht. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, heeft 
Hilde iedere apotheker, kinesist en diëtist in Rotselaar bezocht. Zoals afgesproken maakt Hilde na 
afloop van alle bezoeken een factuur van 600 euro op naam van de gezondheidsraad. 

- Hilde is op het overleg van het Sociaal Huis (Leen De Meyer) het project gaan toelichten. Zij heeft 
aan het personeel uitgelegd hoe zij hun mensen kunnen informeren en begeleiden in het project.  

- Op zaterdag 27 januari was er in Leuven een beweegmoment voor alle deelnemers van BOV in de 
zorgregio Leuven. Hilde was er aanwezig. Deelnemers konden deelnemen aan een wandeling en 
konden na de wandeling genieten van een soep. Deelnemers uit Rotselaar waren er niet. De 
beweegdag kwam dan ook te vroeg voor Rotselaar. Mogelijk wordt dit evenement nog herhaald in het 
najaar, waar we dan wel deelnemers uit Rotselaar kunnen uitnodigen.  

- De sport- en beweegmogelijkheden in Rotselaar werden samen met Hilde opgelijst. Naar de 
sportverenigingen werd per mail een vragenlijst gestuurd. In deze vragenlijst werd gevraagd om de 
laagdrempelige sport- en beweegmomenten binnen hun vereniging bekend te maken. Het overzicht 
wordt verder aangevuld met nieuwe activiteiten die van start gaan (bv. Lekker Actief van Okra 
Wezemaal en Okra Rotselaar). 

- De lay-out van de folders van BOV werd niet goed bevonden: folder schept een verkeerd beeld. Er 
werd daarom beslist om nieuwe folders te maken. Deze nieuwe folders worden in de week van 20 
februari geleverd op de sportdienst. Er worden voldoende folders voor iedere antenne ter beschikking 
gesteld. 

- Ondertussen is Hilde gestart met de consultaties, haar vaste locatie is sporthal De Meander. In de 
maand januari werden er al 10 verwijsbrieven geschreven. 4 daarvan hebben de stap naar Hilde 
gezet. In vergelijking met andere gemeenten zijn we zeer goed gestart. 10 verwijsbrieven op zo’n 
korte tijd is al heel wat. Een teken dat de huisartsen het project kennen en waarderen.  

 
- kampioenenviering 
Voor de kampioenenviering op zaterdag 26 mei 2018 wordt er voor het aandenken samengewerkt met Den 
Ateljee Wezemaal. Zij gaan een medaille in keramiek voorzien.  
 
- Leuven Bears on Wheels 
Freddy Hernou betreurt dat zij niet meer erkend zijn als Rotselaarse sportvereniging. Gezien de specifieke 
werking van de club is het niet mogelijk dat er 40% van de leden uit Rotselaar zijn. Hun rolstoelvereniging 
brengt mensen van heel ver naar Rotselaar.  
Dit wordt meegenomen naar de gesprekken voor de nieuwe subsidiereglementen.  
 
Tijdens het laatste weekend van juni organiseren zij Fun on wheels in het Redingenhof in Leuven. Een 
uitnodiging volgt later nog. 
 
- Surfclub De Winge 
Tijdens het weekend van 26-27 mei is er de Watersportdag aan het clubhuis. Men kan daar het stand up 
paddling uittesten.  
 
- TeBeO vzw 
Iedereen van 16 jaar is welkom. Er zijn wekelijkse ritten op zondag. Er zijn verschillende ploegen die aan 
verschillende snelheden rijden voorzien.  
 



- WC De Bollekens 
De wandelclub organiseert per jaar 7 wandelingen. Sommige wandelingen lokken reeds meer dan 1000 
deelnemers! 
 
- Sportief Rotselaar 
Verschillende toernooien staan op het programma, de data worden nog bezorgd aan de sportdienst.  
 
- SK PLenke Werchter 
Sinksentoernooi! 
 
- Wezemaalse Tennisclub 
Vrijdag 2 maart: WTC torenkwis  in zaal de Toren/Sportoase.  
Zaterdag 14 april: Benefiet ten voordele van de de strijd tegen kanker bij kinderen van 10u tot 24u (of later...).  
Doorlopend tenniswedstrijden, kinderanimatie, eten en drinken op de club (Spikstraat), spaghetti van 17u tot 
20u, met aansluitend muzikale optredens en dansfeest. 
 
 
Datum volgende vergadering: maandag 4 juni, 20u 
Locatie volgende vergadering: SK Plenke Werchter, Tremelobaan 21, 3118 Werchter 
 

 

Met sportieve groeten, 

De voorzitter a.i., 

 

 

Fred Vervoort   


