
Secretariaat: 
Provinciebaan 20 - 3110 Rotselaar 
Tel. 016/61 64 50  
 
 
 
Verslag algemene vergadering Sportraad op maandag 2 december 2019 

Aanwezig: Pieter Lemmens (Aiki Shinken Dojo Rotselaar vzw), Roger Patteet (Aksent vzw),  Bjorn Zwakhoven 
(Deskundige inzake sport), Stefan Parijs (Deskundige inzake sport), Frederik Veuchelen (Deskundige sport), 
Miel Vanhaverbeke (Deskundige inzake sport), Cindy Winters (Deskundige inzake sport), Erik Thielemans 
(Dropshot vzw), 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), Marina Torfs (Sportief Rotselaar), 
Staf Heremans (SK Plenke Werchter), Herman Buyens (TK Werchter), Marc Van Looy (Tafeltennisclub 
Werchter), Walter Gysemans (VVS Rotselaar), Mustapha Chioua Lekhli (vzw De Bewegingsschool), Liliane 
Hugaerts (vzw Wandelclub Werchter), Rita Vandeplas (WC De Bollekens), Jozef Thuij (Windsurfingclub De 
Winge), Piet De Bruyn (Schepen van sport), Evi Willekens (sportfunctionaris). 
 
Verontschuldigd: Johan Smeyers (Deskundige inzake sport), Greet Claus (GBS De Straal + GBS De 
Kameleon), Francois Gijbels (WC Het Vliegend Wiel), Erik Legrand (TeBeO Trappers Werchter), Hilde Maes 
(Wezemaalse Tennisclub),  
 
Afwezig: Catherine Devadder (DanceAction vzw), Pieterjan Winderickx (Deskundige inzake sport), Kristof 
Wuyts (Deskundige inzake sport), Kim Pauwels (Deskundige inzake sport), Pieter Vandikkelen (Deskundige 
inzake sport), Wilfried Bogaert (Verenigde Hondenvrienden Werchter), 
 
Verslaggever: Evi Willekens. 
 
Locatie: KFC Rapide Wezemaal, Vleugtweg, 3111 Wezemaal.  
 
 
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering donderdag 24 oktober 2019 

Het verslag werd gelezen en goedgekeurd. Er zijn geen toevoegingen of opmerkingen.  
 
Nieuwe vereniging: WK Werchter treedt toe tot de sportraad.  
 
 
2. Werkgroepen  
In totaal hebben er 4 werkgroepen plaatsgevonden.  
 
Donderdag 14 november 2019 
Werkgroep sport- en beweegaanbod en communicatie: 
Missie 1: Uitwerken van een overzicht van de sport- en beweegmogelijkheden in Rotselaar. 
Missie 2: Hoe communiceren over het sport- en beweegaanbod in Rotselaar en de werking van de sportraad.  
 
Werkgroep Coach de coach en blessurepreventie 
Missie: Zowel elk individu als elke club de mogelijkheid bieden om zijn of hun kennis en kwaliteit van 
begeleiding te optimaliseren door boeiende laagdrempelige workshops aan te bieden op vlak van sport en 
bewegen met als rode draad blessurepreventie. Het is de bedoeling om hier een duurzaam karakter aan te 
geven om zo effectief van meerwaarde te kunnen zijn op lange termijn.  

Rotselaar, 3 december 2019 

Aan de leden van de algemene 

vergadering van de sportraad 



 
Dinsdag 26 november 2019 
Werkgroep Ondersteuning en subsidies sportclubs 
Missie: werken aan een eenvoudig en efficiënte sportclubondersteuning en –subsidiëring en een brede 
informatiedoorstroming.  
 
Werkgroep Seniorensport 
Missie: Met een minimum aan budget senioren samenbrengen om op een gezonde en actieve manier bezig 
te zijn met voldoende aandacht voor sociale interactie. 
 
De algemene vergadering kiest er voor dat alle verslagen, na goedkeuring van het verslag door de aanwezige 
leden van de werkgroep, het verslag naar alle leden van de algemene vergadering wordt verstuurd. Zo blijft 
iedereen op de hoogte.  
 
 
3. Bespreking en advies subsidie 2019: werkingssubsidies 
Aan alle aanwezige leden wordt er een overzicht van de te verdelen werkingssubsidies bezorgd. In dit 
overzicht wordt het aantal toegekende punten per onderdeel en per vereniging weergegeven.  
 
De verdeling van de subsidies verloopt via een puntensysteem zoals vermeld in het erkenningsreglement met 
een maximum van 200 te behalen punten per vereniging. Na toekenning van de punten aan alle verenigingen, 
wordt de waarde van 1 punt berekend, zo heeft elk punt een waarde van € 0,94.  
Een erkend Rotselaars sportinitiatief krijgt punten voor het meewerken aan activiteiten van de gemeente en 
het up-to-date houden van een website. Een erkende Rotselaarse sportvereniging krijgt punten o.b.v. het 
aantal inwoners van Rotselaar (max. 50 ptn), participatie aan activiteiten gemeente en het onderhouden van 
een website.  
 
Jaarlijks wordt er een gemeentelijk budget voorzien ten bedrage van € 2.500. 
 
Rotselaars sportinitiatief 
Vereniging   Subsidie 
Aksent Rotselaar      9,44 euro; 
Birre's Camper Friends   
De Flierefluiters 
De Meandervrienden 
Gezinsbond Rotselaar 
Moerinckx visclub 
Veteranen Rotselaar 
Verenigde Hondenvrienden     9,44 euro; 
ZVC De Smidse 
ZVC Boeres Wezemaal 
 
Rotselaarse sportvereniging 
Vereniging    Subsidie 
Aiki Shinken Dojo     63,28 euro; 
Kon. Biljartclub Kina-boys    57,61 euro; 
DanceAction vzw   100,11 euro; 
Dropshot    103,89 euro; 
Gym Rotselaar/Wezemaal  188,89 euro; 
Hagelandse MTC Wezemaal    92,56 euro; 
Hockey Rotselaar 
Hondenschool CCC vzw  103,89 euro; 
Jeugdvoetbal RW2   127,50 euro; 
KFC Werchter    103,89 euro; 
Koers Werchter          94,45 euro; 
Kreg Rotselaar     103,89 euro; 
Leuven Aquatics 
Rapide Wezemaal    103,89 euro; 
Rotselaarse MTBvrienden vzw     74,61 euro; 
SK Plenke Werchter       95,39 euro; 



Sportief Rotselaar    103,89 euro; 
Tafeltennisclub Werchter     95,39 euro; 
Tebeo vzw     103,89 euro; 
TK Werchter     103,89 euro; 
Vogelvrienden vzw Wezemaal     66,11 euro; 
VVS Rotselaar       85,00 euro; 
vzw De Bewegingsschool     66,11 euro;   
WC De Bollekens    127,50 euro; 
Wandelclub Werchter vzw   103,89 euro; 
Wezemaalse Tennisclub   103,89 euro; 
Wielerclub Het Vliegend Wiel   107,67 euro.  
 
 
Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig jaar: 
- Nieuwe vereniging Hockey Rotselaar: wekelijkse hockeytrainingen voor jeugd en volwassenen op het 
kunstgrasveld van Sportoase De Toren. De vereniging voldoet aan de voorwaarden uit het 
erkenningsreglement en wordt erkend als Rotselaarse sportvereniging. Na 1 jaar werking kan deze nieuwe 
vereniging een aanvraag indienen voor gemeentelijke subsidies.  
- Nieuwe vereniging Leuven Aquatics: wekelijkse zwemlessen voor jeugd in het zwembad van Sportoase Ter 
Heide. De vereniging voldoet aan de voorwaarden uit het erkenningsreglement en wordt erkend als 
Rotselaarse sportvereniging. Na 1 jaar werking kan deze nieuwe vereniging een aanvraag indienen voor 
gemeentelijke subsidies.  
- Atlético Artwa: de zaalvoetbalvereniging heeft ondanks herinneringen geen werkingsverslag ingediend en 
verliest bijgevolg de erkenning als Rotselaarse vereniging.  
- Wielertoeristen De Doordrijvers: na contact met de vereniging, de vereniging heeft te kennis gegeven dat zij 
geen werkingsverslagen meer wensen in te dienen. Deze vereniging verliest dus de erkenning als 
Rotselaarse vereniging.  
- ZVC Boeres Wezemaal: deze zaalvoetbalvereniging is niet langer aangesloten bij een erkende 
sportfederatie en verliest dus de erkenning als Rotselaarse sportvereniging. De vereniging wordt erkend als 
Rotselaar sportinitiatief.  
 
Vragen en opmerkingen bij het overzicht: 
Roger Patteet 
Gelet op de wet op de privacy en GDPR is het als vereniging niet evident om een ledenlijst te bezorgen voor 
een subsidiedossier. 
Kan dit meegenomen worden naar de werkgroep sportclubondersteuning en – subsidiëring?  
 
Cindy Winters 
Is het als vereniging van Rotselaar noodzakelijk om de maatschappelijke zetel in Rotselaar te hebben? 
Herman Buyens 
Neen, het is belangrijk om een werking uit te bouwen in Rotselaar. Dit maakt het voor verenigingen van buiten 
Rotselaar mogelijk om een satelietclub in Rotselaar uit te bouwen.  
 
De algemene vergadering geeft na bespreking van de verdeling van de werkingssubsidies een positief advies 
omtrent het toekennen van de werkingssubsidies 2019. 
 
 
4. Bespreking en advies subsidie 2019: jeugdsportsubsidies 
Aan alle aanwezige leden wordt een overzicht van de te verdelen jeugdsportsubsidies bezorgd. Daarnaast 
wordt er nog een overzicht bezorgd van de gescoorde punten per onderdeel per vereniging.  
 
Jaarlijks wordt er een subsidiebedrag van € 14.377,64 voorzien in het budget.  
 
De verdeling van de subsidies verloopt via een puntensysteem zoals vermeld in het desbetreffende 
reglement. Na toekenning van de punten aan alle verenigingen, wordt de waarde van 1 punt berekend, zo 
heeft elk punt een waarde van € 1,70, wat volgende subsidiebedragen opleveren: 
Vereniging   Subsidie 
vzw De Bewegingsschool 144,51 euro; 
DanceAction   742,64 euro; 
Dropshot   736,84 euro; 



KFC Werchter   1502,08 euro; 
Kreg Rotselaar   1213,42 euro; 
RW2    5314,54 euro; 
SK Plenke Werchter  419,49 euro; 
TTC Werchter   458,17 euro; 
Wezemaalse Tennisclub 3990,47 euro.  
 
De algemene vergadering geeft na bespreking van de verdeling van de jeugdsportsubsidies uiteindelijk een 
positief advies omtrent het toekennen van de jeugdsportsubsidies 2019. 
 
 
5. Bespreking en advies subsidie 2019: kwaliteit jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinator 
Aan alle aanwezige leden wordt een overzicht van de te verdelen jeugdsportsubsidies bezorgd. Daarnaast 
wordt er nog een overzicht bezorgd van de gescoorde punten per onderdeel per vereniging.  
 
Jaarlijks wordt er een subsidiebedrag van € 12.636,80 voorzien in het budget.  
 
Dit subsidiereglement bestaat uit 2 luiken. Eerst worden de gevolgde opleidingen en bijscholingen 
terugbetaald. Iedere sportvereniging kan zijn trainers opleiding en bijscholing laten volgen.  
Opleidingen en bijscholingen worden terugbetaald tot maximum 250 euro/opleiding of bijscholing.  
Het restkrediet (€ 9.321,80) wordt verdeeld via een puntensysteem van kwalitatieve criteria zoals het 
beschreven staat in het desbetreffende reglement. Na toekenning van de punten aan alle verenigingen, wordt 
de waarde van 1 punt berekend, zo heeft elk punt een waarde van € 15,54. 
 
Deel 1 - terugbetaling deelnamegelden bijscholingen en opleidingen 
Vereniging   Subsidie 
Dropshot   150,00 euro; 
Gym Rotselaar/Wezemaal 170,00 euro; 
KFC Werchter   250,00 euro; 
RW2    1750,00 euro; 
TK Werchter   685,00 euro; 
Wezemaalse Tennisclub 310,00 euro.  
 
Deel 2 - verdelen restkrediet o.b.v. kwalitatieve criteria 
Vereniging   Subsidie 
vzw De Bewegingsschool  
DanceAction    155,54 euro; 
Dropshot   310,87 euro; 
Gym Rotselaar/Wezemaal 1333,65 euro; 
KFC Werchter   994,80 euro; 
Kreg Rotselaar   334,19 euro; 
RW2    1468,10 euro; 
SK Plenke Werchter   
TK Werchter   2584,91 euro; 
TTC Werchter   117,35 euro;  
Wezemaalse Tennisclub  2022,49 euro. 
 
De algemene vergadering geeft na bespreking van de verdeling van de subsidies een positief advies omtrent 
de toekenning van de subsidies 2019 ter verhoging kwaliteit jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinator 
 
 
6. Bespreking en advies subsidie 2019: accommodatiesubsidies 
Aan alle aanwezige leden wordt een overzicht van de te verdelen accommodatiesubsidies bezorgd.  
De verdeling van de subsidies verloopt zoals beschreven in het desbetreffende reglement. Alle voor echt 
verklaarde facturen komen in aanmerking voor tegemoetkoming. Facturen voor aankoop sportmateriaal 
komen niet in aanmerking.  
 
Jaarlijks wordt er een subsidiebedrag van € 10.000 voorzien in het budget.  
 
 



Vereniging    Subsidies  
SK Plenke Werchter    520,67 euro;  
KFC Werchter   1925,15 euro; 
Rapide Wezemaal    721,40 euro; 
Wezemaalse Tennisclub 6005,73 euro; 
TTC Werchter      53,51 euro; 
VVS Rotselaar    773,52 euro. 
 
De algemene vergadering geeft na bespreking van de verdeling van de subsidies een positief advies omtrent 
de toekenning van de accommodatiesubsidies 2019.  
 
 
7. Advies Meerjarenplanning 2020-2025 gemeente Rotselaar 
Piet De Bruyn licht de Meerjarenplanning 2020-2025 van de gemeente Rotselaar toe.  
De Meerjarenplanning 2020-2025 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 17 december 
2019. 
De meerjarenplanning is tot stand gekomen door informatie die verzameld werd in aanloop van de 
verkiezingen 2018, door de digitale bevraging via citizen lab en door de input van verschillende adviesraden.  
In verschillende gemeenteraadscommissies met de meerderheid en opposities werden prioriteiten en 
pijnpunten bepaald.  
 
Schepen van sport Piet De Bruyn is tevreden van het resultaat. Elk plan heeft zijn beperkingen, maar het is tot 
stand gekomen in dialoog met verschillende betrokkenen.  
In totaal zijn er 9 doelstellingen die het volledige beleid van de gemeente Rotselaar vervat. Onder iedere 
doelstelling zijn er nog specifieke acties en actieplannen: 
1. Rotselaar bewaart en bewaakt haar groene karakter met ruimte om te wonen, werken, te ontspannen en te 
ondernemen. 
2. Rotselaar biedt een professionele en toegankelijke dienstverlening waarbij elke inwoner centraal staat. 
3. Rotselaar is een kindvriendelijke gemeente 
4. Rotselaar is een bruisende gemeenschap met een bloeiend verenigingsleven. 
5. Rotselaar is een aantrekkelijke werkgever met vertrouwen in en aandacht voor haar medewerkers.  
6. Rotselaar is een klimaatvriendelijke en duurzame gemeente. 
7. Rotselaar werkt aan een vlotte en veilige mobiliteit voor iedereen. 
8. Rotselaar bouwt aan een warme gemeenschap met een inclusief welzijnsbeleid. 
9. Rotselaar betrekt haar inwoners bij het beleid en moedigt hen aan om eraan deel te nemen. 
 
Financieel binnen de meerjarenplanning: 
Er werd uitgegaan van volgende uitgangspunten: geen verhoging van de belastingen, de schuldafbouw 
verderzetten en investeren met een langetermijnvisie. 
 
Budget sport en beweging: 
Het budget van sport is verdeeld over gemeente (subsidies) en AGB (sportpromotie). 
Subsidie naar de sportverenigingen blijft ongewijzigd: 
 - Werkingssubsidies: € 2.500, 
 - Jeugdsport: € 12.636,80, 
 - Kwaliteit jeugdsportbegeleider: € 14.377,64, 
 - Accommodatiesubsidies: € 10.000. 
De gemeente blijft verder inzetten op: 
 - Sportkampen: jaarlijks € 45.000, 
 - Schoolsportdagen en lessenreeksen: € 12.000, 
 - Bewegen op verwijzing: € 2.500, 
 - Crosscup: € 4.000, 
 - Nieuw sportmateriaal: € 1.000.  
Toelage sportraad blijft op € 1.200 per jaar. 
De infrastructuur van de zwemzone wordt vernieuwd: € 40.000 in 2021 (dossiers- en architectkosten) en € 
400.000 (nieuwbouw) in 2022, boeilijn (€ 2.000), boot en motor (€ 2.200) en ponton (€ 5.000). 
Toelage aan de sportregiowerking bedraagt: € 3.400 
WK Wielrennen naar Rotselaar halen: € 8.000. 
 
De sportraad wordt gevraagd om een advies uit te schrijven tegen de gemeenteraad van 17 december 2019.  



 
Dirk Tijsmans 
Is de € 4.000 ondersteuning aan de Crosscup een vast bedrag dat aan organisaties wordt gegeven? 
Er zijn namelijk verenigingen in Rotselaar die zo’n evenementen met een groter deelnemersveld organiseren. 
Piet De Bruyn 
Dit is een ondersteuning naar een evenement met een bovenlokale uitstraling. Verschillende topatleten 
komen die dag naar Rotselaar om een topprestatie te leveren. Tevens is er een uitzending op Sporza aan 
verbonden. Inwoners van Rotselaar hebben gratis toegang. Daarnaast worden de Rotselaarse 
lagereschoolkinderen uitgenodigd om (gratis) deel te nemen aan een veldloop. Zo kunnen ze ook 
kennismaken met de sport en het parcours waar de topatleten lopen.  
 
Cindy Winters 
Worden de speelterreinen van de scholen ook opengesteld na de schooluren? 
Sietske Valkenaers 
In GBS Het Nest Wezemaal gebeurt dit al voor de sportkampen tijdens de schoolvakanties en de naschoolse 
kinderopvang Stekelbees.  
Cindy Winters 
De bevoegdheden van onderwijs en sport behoren tot dezelfde minister. Komen er opnieuw projectoproepen? 
Piet De Bruyn 
Dit is op dit moment nog niet gekend, maar dit zou best mogelijk zijn. Wij vragen aan de gemeentelijke 
diensten om alert te blijven voor zo’n projectoproepen.  
 
Wim De Houwer 
We lezen in de meerjarenplanning ondersteuning personeel. Is er ook extra personeel voorzien voor de 
sportdienst?  
Piet De Bruyn 
Binnen de meerjarenplanning staan er enkele aanwervingen ingepland. Voor sport echter niet.  
We werken verder aan het optimaliseren van het personeel: we wensen de werklast niet verder te verhogen, 
er moet een evenwicht behouden worden. We beseffen dat we veel flexibiliteit (avonduren en weekends) 
vragen van onze werknemers, we verwachten veel parate kennis over diverse onderwerpen,…  
Maar daar tegenover staat ook veel dankbaarheid en respect voor hun werknemers vanuit het bestuur.  
 
8. Varia 
- Gerda Vermeir 
De contactgegevens in het overzicht van de sportverenigingen moeten aangepast worden. Dit kan per mail 
worden doorgegeven aan de sportdienst. Dan kan de aanpassing snel worden doorgevoerd. 
 
- Erik Thielemans 
De vereniging heeft een mail ontvangen over ‘Drink kraantjeswater’.  
Dropshot heeft binnen hun werking volgende regel: iedere sporter brengt zijn eigen herbruikbare beker mee, 
de club voorziet het nodige drinkwater. In totaal werden op deze manier al 550 flessen gespaard, wat de 
afvalberg drastisch vermindert.  
In de sporthal is echter niet praktisch om water te halen, dit dient te gebeuren aan de wastafels in de toiletten. 
Kan er eventueel een kraantje worden geplaatst in de sporthal?  
Er wordt een oproep gelanceerd naar alle sportverenigingen die gebruik maken van de sporthal om hieraan 
mee te werken.  
Sietske Valkenaers: ook bij de sportdagen in de sporthal moeten we vaststellen dat de kinderen hun drinkbus 
niet kunnen vullen aan de wastafels in de sporthal.  
 
- Erik Thielemans 
Kan de aankoop van Bossu-ballen in samenwerking met verschillende verenigingen gebeuren? 
Wie maakt hier nog gebruik van?  
Er wordt een oproep gelanceerd naar de verenigingen in de sporthal om te bekijken welk sportmateriaal 
samen kan aangekocht worden. Ook te bekijken naar verzekering…  
 
- Louis Van Geel 
Bij aanvragen bij de uitleendienst moet er vaak vastgesteld worden dat al het gevraagde materiaal niet 
beschikbaar is.  
Wordt de uitleendienst nog verder uitgebreid?  



Evi Willekens: de maand mei is een drukke periode voor de uitleendienst, dan vinden er veel evenementen 
plaats. Er wordt nagevraagd bij Raf of de gemeentelijke uitleendienst wordt uitgebreid.  
 
- Marc Van Looy 
Het bedrag van de accommodatiesubsidies kan niet alle werken van de sportverenigingen dekken. 
Ook dit jaar blijkt weer dat de kapitaalkrachtigste vereniging met de grootste hap uit het budget gaat lopen. 
Het is als kleinere vereniging niet mogelijk om te blijven opboksen tegen deze grote verenigingen.  
De verdeling is niet ok, kan dit bekeken worden bij de werkgroep ondersteuning en subsidies 
sportverenigingen? De opmerking wordt meegenomen naar de werkgroep. 
 
- Staf Heremans 
gaat verder in op het punt van Marc Van Looy. 
Het vrijwilligerswerk wordt niet beloond in de huidige subsidiereglementen, ook dit moet opnieuw herbekeken 
worden in de werkgroep ondersteuning en subsidies sportverenigingen.  
Ook deze opmerking wordt meegenomen naar de werkgroep.  
 
- Wim De Houwer 
Oproep naar alle creatievelingen binnen de sportraad: wie kan er een nieuw logo van de sportraad 
ontwerpen? 
 
- Piet De Bruyn 
Jellen Leempoels, centrummanager, gaat in de toekomst werken op een andere locatie werken binnen 
Sportoase, namelijk Londerzeel. Momenteel wordt er gezocht naar een nieuwe centrummanager voor 
Rotselaar.  
 
 
 
Datum volgende werkgroepen: 
Donderdag 9 januari: werkgroep 2 (Coach de coach en blessurepreventie) en 6 (Communicatie) – Locatie: 
Mena, verdiep 3. 
Dinsdag 21 januari: werkgroep 5 (seniorensport) en 7 (Sportclubondersteuning) – Locatie: nog te bepalen.  
 
 
 
Locatie volgende algemene vergadering: wordt nog bepaald.  
 

  


