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Tel. 016/61 64 50  
 
 
 
Verslag algemene vergadering Sportraad op maandag 24 juni 2019 

Aanwezig: Pieter Lemmens (Aiki Shinken Dojo Rotselaar vzw), Roger Patteet (Aksent vzw), Chantal Tassenoy 
(Deskundige inzake sport), Kristof Wuyts (Deskundige inzake sport), Stefan Parijs (Deskundige inzake sport),  
Cindy Winters (Deskundige inzake sport), Pieter Vandikkelen (Deskundige inzake sport), Miel Vanhaverbeke 
(Deskundige inzake sport), Greet Claus (GBS De Straal + GBS De Kameleon), Sietske Valkenaers (GBS Het 
Nest Wezemaal), Gerda Vermeir (Gymgroep Rotselaar/Wezemaal), Louis Van Geel (KFC Rapide Wezemaal), 
Peter Storms (KFC Werchter), Wim De Houwer (Kreg Rotselaar), Dirk Tijsmans (Rotselaarse 
Mountainbikevrienden), Staf Heremans (SK Plenke Werchter), Marina Torfs (Sportief Rotselaar), Erik Legrand 
(TeBeO Trappers Werchter), Herman Buyens (TK Werchter), Pieter Thysen (Tafeltennisclub Werchter), Walter 
Gysemans (VVS Rotselaar), Mustapha Chioua Lekhli (vzw De Bewegingsschool), Milla Virant (WC De 
Bollekens), Francois Gijbels (WC Het Vliegend Wiel) 
 
Verontschuldigd: Bjorn Zwakhoven (Deskundige inzake sport), Erik Thielemans (Dropshot vzw),  Wilfried 
Bogaert (Verenigde Hondenvrienden Werchter), Jozef Thuij (Windsurfingclub De Winge) 
 
Afwezig: Catherine Devadder (DanceAction vzw), Johan Smeyers (Deskundige inzake sport), Pieterjan 
Winderickx (Deskundige inzake sport), Kim Pauwels (Deskundige inzake sport) 
 
Verslaggever: Evi Willekens. 
 
Locatie: Mena (3de verdiep), Provinciebaan 2, 3110 Rotselaar.  
 
 
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering donderdag 29 november 2018 

Het verslag werd gelezen en goedgekeurd. Er zijn geen toevoegingen of opmerkingen.  
 
2. Kennismaking nieuwe schepen van sport 
Piet De Bruyn is de nieuwe schepen van sport en wil werken aan een goede werkrelatie met de sportraad, 
adviezen opvragen, luisteren naar nieuwe ideeën,  
Hij wil de lat hoog leggen, het gemeentebestuur streeft naar een 100% engagement voor de komende 6 jaar.  
Piet is een nieuwe schepen binnen het college en is zich volop aan het inwerken. Hij wil dan ook zoveel 
mogelijk mensen zien en horen, zodat hij zoveel mogelijk kan leren kennen. Piet stelt dat, indien gewenst, 
verenigingen en organisaties hem kunnen uitnodigen voor een gesprek of eventueel op de club om de 
werking te leren kennen. 
 
 
3. Kennismaking leden sportraad 
 
Greet Claus 
Greet is reeds 35 jaar turnleerkracht in de lagere scholen van Rotselaar en is al even lang lid van de 
sportraad. Samen met de schoolsportraad (raad van alle turnleerkrachten van de Rotselaarse lagere scholen) 
werkt ze verschillende activiteiten voor de lagereschoolkinderen uit, zo is er de Meanderloop (veldloop) en zijn 
er de schoolsportdagen (sportdagen op maat voor alle kleuters en lagereschoolkinderen). Deze activiteiten 
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zijn school- en netoverschrijdend. De schoolsportraad is ook steeds op zoek naar Rotselaarse 
sportverenigingen die eventueel kunnen samenwerken met de scholen en voor de schoolsportdagen.  
 
Miel Vanhaverbeke 
Miel is licentiaat Lichamelijke Opvoeding van opleiding. In zijn vrije tijd is hij trainer bij RW2 en is hij zelf actief 
op de mountainbike en als zaalvoetballer. Miel heeft al heel wat ervaring in de sportwereld.  
Miel heeft vroeger gewerkt voor een bedrijf dat gespecialiseerd is in sportmaterialen en sporthalinrichting.  
Momenteel werkt Miel aan een nieuw project, de beweegbank, Ipitup vzw.  
 
Cindy Winters 
Cindy woont in Werchter en heeft 3 sportieve zonen. 
Ze is van opleiding Licentiaat Lichamelijke Opvoeding en Kinésitherapie 
Beroepsmatig: Cindy was Diensthoofd sport van de stad Zaventem en is momenteel Diensthoofd sport van de 
stad Leuven.  
 
Pieter Thysen 
Pieter zit in de sportraad in naam van de vereniging Tafeltennisclub Werchter.  
Pieter heeft het diploma ‘Initiator Tafeltennis’ en is scheidsrechter bij verschillende wedstrijden.  
 
Dirk Tijsmans 
Dirk zetelt in de sportraad in naam van de Rotselaarse Mountainbikevrienden. Deze vereniging rijdt iedere 
zondag toertochten met de leden. 
Jaarlijkse activiteiten: Mountainbiketocht in Rotselaar (3de zondag van november), initiatietocht met 
Heikantkermis, Sportquiz. 
 
Gerda Vermeir 
Gerda is de contactpersoon voor de vereniging Gymgroep Rotselaar/Wezemaal, een vereniging die dans- en 
turnles voorziet voor groot en klein. Voornamelijk recreatief. 
Binnen de wekelijkse werking voorziet de gymgroep ook een aanbod voor G-sport.  
 
Roger Patteet 
Aksent is een actieve vereniging van Rotselaar voor sportieve 50-plussers.  
Aksent organiseert jaarlijks een 16-tal fietstochten, 28 wandelingen en wekelijks turnen in sporthal De 
Meander.  
 
Stefan Parijs 
Stefan woont in de Heikant, hij heeft sportieve kinderen die actief zijn bij RW2.  
Stefan is benieuwd wat er in Rotselaar allemaal te beleven is voor sportende kinderen.  
 
Mustapha Chioua Lekhli  
Moes is gespecialiseerd in personal training en woont in Werchter.  
Vzw De Bewegingsschool is een vereniging die bezig houdt met houdingsregularisatie en blessurepreventie.  
 
Sietske Valkenaers 
Sietske is de turnleerkracht van GBS Het Nest in Wezemaal, zowel voor kleuters als voor lagere school. 
Zij staat in voor kwalitatief onderwijs! 
 
Chantal Tassenoy 
Chantal is reeds 12 jaar lid van Respiro. Haar echtgenoot heeft een firma die gespecialiseerd is in de aanleg 
van tennisterreinen. Haar kinderen tennissen in de Wezemaalse Tennisclub.  
Chantal wenst met de sportraad voornamelijk te werken aan de promotie van de gehandicaptensport.  
 
Kristof Wuyts 
Kristof is 38 jaar en is beroepsmilitair. 
Zelf speelt hij basketbal, doet hij motorcross en Crossfit.  
Wat leeft er allemaal in de Rotselaarse sportwereld.  
 
Milla Virant 
Milla is lid van wandelclub De Bollekens. De wandelclub heeft een vernieuwd bestuur.  
Zij vergaderen 1 keer per maand op woensdagavond in Wezemaal.  



De wandelclub organiseert ongeveer 7 wandelingen per jaar (3 in Wezemaal, 4 in Betekom), met oog voor 
natuur en toegankelijk voor iedereen.  
 
Pieter Lemmens 
Pieter is gewezen beroepsmilitair en is bestuurslid van Aiki Shinken Dojo (zelfverdediging).  
De vereniging hanteert een techniek waar de agressie niet centraal staat, maar waar er wordt gezocht naar 
de oorsprong van de agressie. Het is gezond sporten en bewegen, maar ook leren hoe je met mensen moet 
omgaan.  
 
Eric Legrand  
Eric is lid van de TeBeotrappers, een recreatieve fietsclub uit Werchter.  
Zij rijden wekelijks toertochten met A-B-C-ploegen, zodat ieder op zijn tempo de toertocht kan afleggen.  
 
Peter Storms 
Peter is secretaris en jeugdcoördinator van voetbalclub KFC Werchter.  
Peter is sinds 5-jarige leeftijd actief binnen de vereniging. Sinds 20 jaar werd het voetballen gecombineerd 
met bestuurslid en administratieve taken binnen de vereniging.  
 
Louis Van Geel 
Louis is secretaris van KFC Rapide Wezemaal, mede-oprichter van RW2 en is al 16 jaar lid van de sportraad.  
 
Pieter Vandikkelen 
Pieter is scheidsrechter bij de voetbal en coach van dameshockey.  
 
Francois Gijbels 
Francois zetelt in de sportraad in naam van de wielerclub Het Vliegend Wiel. 
De vereniging organiseert een 4-tal wielerwedstrijden per jaar voor jonge wielrenners.  
 
Walter Gysemans 
Walter is lid van VVS Rotselaar, voetbalclub in Hellicht-Rotselaar. 
De veteranen spelen op vrijdagavond, de eerste ploeg op zaterdag, op zondagmorgen speelt het B-elftal.  
 
Marina Torfs 
Marina is al 12 jaar bestuurslid van Sportief Rotselaar en organiseert er de kantine, festiviteiten en 
sportkampen.  
 
Staf Heremans 
Staf zetelt in de sportraad in naam van de vereniging SK Plenke Werchter (recreatief Voetbal Vlaanderen). 
De eerste ploeg speelt in de 4de provinciale. 
SK Plenke Werchter organiseert ook Multimove, een lessenreeks initiatie voetbal voor kleuters. Dit was 
bijzonder succesvol. 
Staf: we moeten dringend op zoek naar meer sportvelden, zodat sport voor iedereen mogelijk is.  
 
Wim De Houwer 
Wim is voorzitter van Kreg Rotselaar. De thuisbasis van de vereniging is sporthal De Meander. 
Kreg bestaat ondertussen 39 jaar, sinds 2000 is de vereniging in Rotselaar actief.  
Zij voorzien een aanbod voor kinderen vanaf het eerste leerjaar tot volwassenen tot 65 jaar.  
 
Herman Buyens 
Herman is bestuurslid van TK Werchter. 
TK Werchter heeft hun werking in de turnzaal van GBS De Kameleon Werchter: dagelijkse trainingen 
competitie acrogym en ongeveer 200 leden die recreatief sporten.  
Herman is al 37 jaar lid van de sportraad en heeft al verschillende jaren de functie van penningmeester.  
 
 
4. Verkiezing nieuw bestuur 
Uit de kandidaturen blijkt dat er geen kandidaat is voor voorzitter of andere bestuursfuncties. 
Er wordt een nieuwe oproep gelanceerd.  
 
 



5. Verenigingenbeurs – onthaal nieuwe inwoners – zaterdag 19 oktober 
Op zaterdag 19 oktober is er het onthaal nieuwe inwoners. Verenigingen kunnen een stand bemannen tijdens 
deze opendeurdag. Inschrijven bij de voorzitter van de cultuurraad: Luc Vanasch. 
 
 
6. Varia en rondvraag  
De sportraad moet streven naar een actievere rol binnen de gemeente Rotselaar en er voor zorgen dat sport 
bovenaan staat op de politieke agenda’s.   
Iedereen kan tegen de volgende vergadering mogelijke acties van de sportraad kenbaar maken via 
sport@rotselaar.be.  
 
 
Datum volgende vergadering: maandag 16 september  
Locatie volgende vergadering: wordt nog bepaald.  
 

  


