
Secretariaat: 
Provinciebaan 20 - 3110 Rotselaar 
Tel. 016/61 64 50  
 
 
 
Verslag algemene vergadering Sportraad op donderdag 24 oktober 2019 

 

Aanwezig: Pieter Lemmens (Aiki Shinken Dojo Rotselaar vzw), Roger Patteet (Aksent vzw), Johan Smeyers 
(Deskundige inzake sport), Bjorn Zwakhoven (Deskundige inzake sport), Frederik Veuchelen (Deskundige 
sport), Miel Vanhaverbeke (Deskundige inzake sport), Erik Thielemans (Dropshot vzw), 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), Staf Heremans (SK Plenke Werchter), Erik Legrand (TeBeO Trappers Werchter), 
Herman Buyens (TK Werchter), Marc Van Looy (Tafeltennisclub Werchter), Walter Gysemans (VVS Rotselaar), 
Hilde Maes (Wezemaalse Tennisclub), Rita Vandeplas (WC De Bollekens), Jozef Thuij (Windsurfingclub De 
Winge), Piet De Bruyn (Schepen van sport), Evi Willekens (sportfunctionaris). 
 
Verontschuldigd: Cindy Winters (Deskundige inzake sport), Pieter Vandikkelen (Deskundige inzake sport), 
Marina Torfs (Sportief Rotselaar), Wilfried Bogaert (Verenigde Hondenvrienden Werchter), Mustapha Chioua 
Lekhli (vzw De Bewegingsschool), Francois Gijbels (WC Het Vliegend Wiel). 
 
Afwezig: Catherine Devadder (DanceAction vzw), Chantal Tassenoy (Deskundige inzake sport), Pieterjan 
Winderickx (Deskundige inzake sport), Kristof Wuyts (Deskundige inzake sport), Stefan Parijs (Deskundige 
inzake sport), Kim Pauwels (Deskundige inzake sport), Dirk Tijsmans (Rotselaarse Mountainbikevrienden).  
 
Verslaggever: Evi Willekens. 
 
Locatie: Sportief Rotselaar, Torenstraat 115, 3110 Rotselaar.  
 
 
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering maandag 24 juni 2019 

Het verslag werd gelezen en goedgekeurd. Er zijn geen toevoegingen of opmerkingen.  
 
 
2. Verkiezing nieuw bestuur sportraad 
Om de leden van de sportraad elkaar beter te leren kennen, wordt er een rondje van de tafel gedaan.  
 
Gerda Vermeir 
De Gymgroep Rotselaar/Wezemaal organiseert tijdens het schooljaar turn- en danslessen voor kleuters, 
lagereschoolkinderen en volwassenen. In het wekelijks programma wordt er ook G-sport georganiseerd. 
De lessen gaan door in de turnzaal van GBS De Straal Rotselaar en GBS Het Nest Wezemaal.  
Tijdens de schoolvakanties worden er verschillende sportkampen georganiseerd.  
 
Sietske Valkenaers 
Sietske is turnleerkracht van GBS Het Nest Wezemaal. 
Zij wil samen met de sportraad de jeugd nog meer kansen bieden om aan sport te doen. 
 
Greet Claus 

Rotselaar, 25 oktober 2019 

Aan de leden van de algemene 

vergadering van de sportraad 



Greet is turnleerkracht van GBS De Kameleon Werchter en GBS De Straal Rotselaar.  
Zij wil de kinderen een stevige basis meegeven en ze de goesting geven om een levenlang aan sport te doen.  
 
Roger Patteet 
Aksent is een vereniging voor actieve 50-plussers, er wordt wekelijks gefietst, gewandeld en geturnd. 
Hun motto: ‘Wie veel sport, sterft gezonder’. 
 
Erik Thielemans 
Badmintonclub Dropshot telt zo’n 150 leden (jeugd en volwassenen), zowel competitie als recreatief spelen is 
mogelijk. Er wordt wekelijks getraind op dinsdag, donderdag en zaterdag in sporthal De Meander. Op 
woensdag wordt er nog in Wilsele getraind.  
 
Staf Heremans 
Staf is secretaris van SK Plenke Werchter. 
SK Plenke Werchter heeft ondertussen een eigen jeugdwerking bestaande uit de lessenreeks Multimove en 
U8- ploegje.  
Samenwerking tussen de verschillende sportclubs is de toekomst.  
 
Miel Vanhaverbeke 
Miel is 42 jaar en woont in de Heikant. Miel is Master LO en heeft professionele ervaring in de 
gezondheidssector, sportmaterialensector en sportinfrastructuur. 
Hij is mede-bedenker van de beweegbank en mede-oprichter van IPitup (gevestigd te Werchter).  
Doel van deze vzw is zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen. Bewegen moet deel van het dagelijkse 
leven worden, voor iedereen en een heel leven lang. Zij willen drempelverlagend werken en van fysieke 
activiteit een vanzelfsprekendheid maken. 
Miel is zelf ook graag actief in Rotselaar: regelmatig gaan lopen met partner Nathalie, regelmatig gaan fietsen 
en mountainbiken (10 jaar mee drijvende kracht van MTB-clubje ‘Den tuub’ geweest), af en toe personal 
training geven, bij goed weer een balletje slaan op de Wezemaalse tennisclub en als voetbaltrainer (Uefa-B 
gediplomeerd) van één van zijn 2 zonen bij RW2 (U13), 
Tot voor kort was hij op vrijdagavond als speler en bestuurslid van zaalvoetbalclub ZVK Rotselaar. Sinds dit 
jaar is hij op vrijdagavond als lid actief bij veteranenvoetbalclub VV Rotselaar in Hellicht. 
Miel heeft 6 jaar in de sportraad gezeten en wil nu actiever zijn schouders eronder zetten om inwoners van 
Rotselaar de kans te geven om meer te bewegen en/of sporten: 

• in de eerste plaats de clubsporter (1 op 4 vlamingen sport in clubverband), 

• maar breder gaan en ook de niet-georganiseerde sporter helpen (>1 op 4), 

• de individuele of lichte sportverbanden, 

• seniorensport (ook in de woonzorgcentra), 

• kansengroepen, 

• bedrijfssport, 

• schoolsport, 

• …. 
Volgens Miel kan dat via een sterke, vaste kerngroep die goed uitgebalanceerd is, politiek neutraal, goed 
netwerkend en constructief meedenkt. 
Volgens Miel moet dat ook via werkgroepen waarin mensen samenkomen die zich tijdelijk engageren, het is 
namelijk niet voor iedereen evident om zich gedurende een lange periode te engageren. Er zijn voorbeelden 
van buurgemeenten waar dat al prima gaat door o.a. open inspraakavonden te organiseren. 
Miel vindt dat er nu al een heel divers panel aan kennis en ervaring samen zit in de sportraad. Heel erg 
boeiend en een groot potentieel, als het efficiënt wordt gestroomlijnd. Daar wil Miel een poging voor doen. 
Miel gelooft heel erg in samenwerken: tussen clubs, maar ook tussen adviesraden en over verschillende 
domeinen heen. Samen bereik je gewoon veel meer en ’t is ook gewoon leuker dan alleen! 
 
Wim De Houwer 
Wim is al 2 jaar voorzitter van volleybalclub Kreg Rotselaar. Hij zit reeds 10 jaar in het bestuur en speelt zelf 
al 26 jaar volleybal. Kreg Rotselaar is een grote, onafhankelijke club.  
Wim heeft zich opgegeven voor de functie als ondervoorzitter.  
Hij gelooft dat de sportraad meer kan betekenen dan hij voordien was.  
Hij ziet de sportraad als een middel om te verbinden, om samenwerking te creëren en te stimuleren tussen de 
sportclubs om samen meer te kunnen bereiken.  
 
Johan Smeyers 



Johan is reeds 10 jaar inwoner van de gemeente Rotselaar en wil in de sportraad zetelen als deskundige 
sport. Johan zit ook in de cultuurraad.  
Johan is een enthousiaste sporter, doet aan MTB, lopen en tennis. 
Ook zijn kinderen zijn sportief actief in Rotselaar. 
 
Rita Vandeplas 
WC De Bollekens telt ongeveer 245 leden, voornamelijk 65-plussers. 
De vereniging organiseert 7 wandelingen per jaar. 
Ook jeugd is welkom in de vereniging.  
 
Erik Legrand 
De Tebeotrappers bestaat al meer dan 30 jaar en telt ongeveer 110 leden.  
Van maart tot oktober rijden ze wekelijks ritten op zondag. Tijdens de wintermaanden gaan verschillende 
leden mountainbiken.  
 
Hilde Maes 
De Wezemaalse Tennisclub is een club met heel wat leden in Rotselaar. 
Naast wekelijkse lessen voor jong en oud, organiseren zij ook sportkampen tijdens de schoolvakanties.  
Hilde is daarnaast ook Bewegen-op-verwijzing coach van de gemeente Rotselaar 
Haar doel is om mensen aan het bewegen zetten, sporten en bewegen, maar ook meer beweging in het 
dagelijkse leven stimuleren. 
Hilde hoopt met de deelname aan de sportraad, meer samen te werken en meer te weten te komen van de 
werking en aanbod van de verschillende sportclubs.  
 
Jozef Thuij 
Jozef is secretaris van surfclub De Winge. Bij de club kan je terecht voor surfen en stand up paddling.  
Zij organiseren sportkampen en surflessen aan ‘de Plas’ in Rotselaar. 
 
Louis Van Geel 
Louis is secretaris van Rapide Wezemaal en mede-oprichter van jeugdvoetbal RW2.  
Zij organiseren in de maand mei een mountainbiketocht met vertrek en aankomst aan de clublokalen.  
 
Walter Gysemans 
Walter is sinds 1988 actief in VV Rotselaar.  
Sinds 1988 zetelde hij in het bestuur als secretaris of voorzitter. 
Sinds 2006 zetelt hij in de sportraad. 
 
Bjorn Zwakhoven 
Bjorn zetelt in de sportraad als Deskundige sport. 
Bjorn is licentiaat Lichamelijke Opvoeding. 
Hij wil graag de functie als secretaris van de sportraad verder zetten. 
Bjorn wil mee werken om in de sportraad meer beweging te krijgen, door samenwerking te stimuleren.  
 
Peter Storms 
Peter is secretaris en jeugdcoördinator van KFC Werchter.  
De vereniging telt een 150 leden, jeugd en volwassenen samen.  
Jaarlijks organiseren zij 2 jeugdtoernooien, een indoortoernooi tijdens de kerstvakantie en een 
outdoortoernooi in de maand mei.  
Sinds het seizoen 2019-2020 heeft de club een extra jeugdcoördinator aangesteld en streeft naar een 
bepaald kwaliteitslabel. 
 
Pieter Lemmens 
Pieter geeft les in Ju Jitsu. 
Zijn doel is bewegen en fysieke fitheid samenbrengen, door onder meer verschillende generaties samen te 
laten sporten en bewegen.  
 
Marc Van Looy 
Marc is reeds 25 jaar speler en bestuurslid van TTC Werchter en is al 20 jaar voorzitter.  
De vereniging telt 110 leden, de clublokalen zijn iedere dag open voor training.  



In totaal zijn er 13 ploegen in competitie, dat maakt dat ze 1 van de grootste club is van Vlaams Brabant. 
Zowel recreatief als competitie spelen is mogelijk.  
  
Herman Buyens 
TK Werchter is voornamelijk gespecialiseerd in Acrogym, nationaal behoren ze tot de top, internationaal bij de 
subtop. De vereniging telt 280 leden. 
Herman zit al 30 jaar in de sportraad en is al 25 jaar penningmeester. 
Ook de volgende legislatuur wil hij de functie van penningmeester uitoefenen.  
 
Piet De Bruyn 
Piet is alvast onder de indruk van hoeveel leden iedereen wekelijks in beweging zet. Uit het rondje van de 
tafel blijkt dat veel sportverenigingen heel wat mensen in Rotselaar weten te bereiken. 
Laat dat nu een troef zijn van iedere sportvereniging.  
 
Evi Willekens 
Evi is sportfunctionaris van de gemeente Rotselaar. 
Evi is blij over het nieuwe enthousiasme in en over de sportraad en hoopt om samen in de toekomst mooie 
zaken te realiseren.  
 
Aan de aanwezige leden worden de kandidaten voor het dagelijks bestuur toegelicht. 
Voor de invulling van het dagelijks bestuur zijn er 2 oproepen gebeurd. 
Bij de eerste oproep (voorjaar 2019) heeft enkel Herman Buyens zich kandidaat gesteld als penningmeester. 
Er werden geen andere kandidaturen ontvangen.  
Bij de tweede oproep (na de brainstormsessie op 16 september 2019) hebben Miel, Wim en Bjorn zich 
kandidaat gesteld voor het dagelijks bestuur.  
 
Voor de stemming wordt volgende regel uit het organiek reglement toegelicht aan de leden van de sportraad: 
‘De functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester kunnen enkel ingevuld worden door 
vertegenwoordigers van de gemeentelijke sportclubs. Zij mogen geen bestuurslid zijn van een politieke partij.’ 
De sportraad beseft dat gezien de huidig ontvangen kandidaturen niet aan die regel kan voldaan worden. 
Het vertrouwen in de goede kandidaten voor het dagelijkse bestuur is echter groot! 
De sportraad adviseert dan ook om het organiek reglement in de toekomst onder de loep te nemen, en deze 
regel te evalueren naar relevantie en werkbaarheid.  
 
De 20 aanwezigen gaan over tot een geheime stemming. De stembriefjes worden verdeeld. 
Ieder aanwezig lid ontvangt 1 brief. Schepen van sport en sportfunctionaris zijn niet stemgerechtigd en nemen 
niet deel aan de stemming.  
 
Resultaat geheime stemming (telling van de stemmen gebeurt door schepen van sport, mede-controle door 
sportfunctionaris en penningmeester): 
Voorzitter: Miel Vanhaverbeke: 20 ja-stemmen, 0 nee-stemmen, 0 onthoudingen, 
Ondervoorzitter: Wim De Houwer: 20 ja-stemmen, 0 nee-stemmen, 0 onthoudingen, 
Penningmeester: Herman Buyens: 20 ja-stemmen, 0 nee-stemmen, 0 onthoudingen, 
Secretaris: Bjorn Zwakhoven: 20 ja-stemmen, 0 nee-stemmen, 0 onthoudingen. 
 
Herman Buyens vraagt aan het nieuwe bestuur om zo snel mogelijk een afspraak vast te leggen om de 
volmacht van de rekening op de bank in orde te brengen.  
 
 
3. Rekening 2018 sportraad  
Toelichting door Herman Buyens. 
 
Op de zichtrekening van de sportraad staat € 4524,98. 
In 2019 zijn er nog geen uitgaven gebeurd. 
 
Staf Heremans  
Van waar komen de gelden van de sportraad? 
Jaarlijks ontvangt de sportraad een werkingstoelage van de gemeente Rotselaar. 
De jaarlijkse toelage bedraagt 1200 euro. 
Gezien er de voorbije jaren geen uitgaven door de sportraad zijn gemaakt, werd de toelage de voorbije jaren 



niet toegekend aan de sportraad. 
Het gemeentebestuur heeft wel nog steeds de intentie om deze toelage jaarlijks uit te betalen.  
 
Erik Thielemans 
Dropshot wenst sportmateriaal aan te kopen. Zijn er nog clubs geïnteresseerd?  
Is eventueel een groepsaankoop mogelijk? 
De leden vinden dit een zeer goed idee, idee mee te nemen naar een werkgroep voor verdere uitwerking! 
 
 
4. Werkgroepen – verdere uitwerking 
Voor volgende werkgroepen wordt een datum geprikt om een eerste overleg te laten plaatsvinden. 
 
Donderdag 14 november 
Werkgroep 2: Gezond coachen en blessurepreventie 
Werkgroep 6: Communicatie/Sport- en beweegaanbod in kaart brengen 
 
Dinsdag 26 november 
Werkgroep 5: Seniorensport (fietslessen voor ouderen) 
Werkgroep 7: Ondersteuning en subsidies sportclubs  
 
Maandag 2 december 
Algemene vergadering sportraad – bespreking en advies subsidies 
 
Alle leden kunnen nog steeds aansluiten bij een werkgroep, naam door te geven aan Evi.  
 
Evi kijkt welke locaties ter beschikking kunnen gesteld worden. 
Secretaris Bjorn verstuurt de uitnodigingen voor de werkgroepvergaderingen.  
 
 
5. Varia en rondvraag 
 
Piet De Bruyn 
Naar aanleiding van de dag van de inwoner werd er een overzicht van de sportverenigingen opgemaakt. Dit 
overzicht is een eerste aanzet om het sport- en beweegaanbod in Rotselaar in kaart te brengen.  
Het aanbod moet nog worden uitgebreid met onder meer, de sportaccommodaties, de niet-georganiseerde 
verbanden,… wat door de werkgroep verder kan bekeken worden.  
De folder werd uitgedeeld op de dag van de inwoner en wordt ook in pdf-versie op de gemeentelijke website 
gepubliceerd. De folder wordt tevens digitaal bezorgd aan de directies. 
 
Roger Patteet 
Roger vraagt om in de toekomst de vergaderingen tijdig te laten starten.  
De vergadering staat gepland om 20u te starten. Vandaag zijn we later gestart!  
 
 
Datum volgende vergadering:  
Donderdag 14 november: Werkgroep 2 en 6 
Dinsdag 26 november: Werkgroep 5 en 7 
Maandag 2 december: algemene vergadering sportraad 
 
 
Locatie volgende vergadering: wordt nog bepaald.  
 

  


