
Sportraad online meeting- dinsdag 19 mei 2020.  

Miel opent de vergadering en heet iedereen welkom! 

Miel heet ook de nieuwe gezichten welkom en licht kort de nieuwe werking van de sportraad toe.  
De sportraad is een nieuwe weg ingeslagen en vergadert voornamelijk in werkgroepen die werken 
rond een bepaald thema. De thema’s van de werkgroepen bestaan uit: 

1. Beweegvriendelijk maken van de publieke ruimte  

Buurtsport, breedtesport, lichte sportverbanden, het aanbod van activiteiten dat niet door 
clubs of verenigingen wordt georganiseerd. Stimulering en ondersteuning van verbindende 
bewegingsactiviteiten.  

Het beweegvriendelijk maken van de publieke ruimte door onder andere wandel-, loop-of 
fietsomlopen en speeltuinen te creëren in de gemeente Rotselaar.  

2. Gezond coachen en blessurepreventie  

De Rotselaarse (jeugd)trainers een workshop aanbieden om hun trainingen met enkele tips 
helpen te organiseren naar blessurepreventie.  

3. Generatie Rookvrij  

Uitgangspunt Generatie Rookvrij: ‘We streven naar een maatschappij waarin ieder kind dat 
vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien.’ 

Op de gemeenteraad van 23 april 2019 werd unaniem de beslissing genomen om het Charter 
Generatie Rookvrij te ondertekenen. Door deze ondertekening engageren we ons als 
gemeente om werk te maken van een rookvrije generatie. De schepen van sport vraagt aan 
de sportverenigingen om mee na te denken over de manier waarop we in Rotselaar uitvoering 
kunnen geven aan het engagement om een rookvrije generatie te laten opgroeien in onze 
gemeente.  

4. Ondersteuning en promotie G-sport  

Het doel is om Rotselaarse G-sporters hun weg naar een sportvereniging te laten vinden. 
Daarnaast is het ook een kans om de sportverenigingen met G-werking hun werking in de 
kijker te zetten.  

Een werkgroep die wil werken aan sport voor gehandicapten voor alle leeftijden en die 
sportverenigingen wil aansporen om info-doe-initiatiedagen te organiseren voor deze 
doelgroep.  

5. Seniorensport (Fietslessen voor ouderen) 

Elektrisch fietsen wordt steeds populairder, zowel voor jongeren als voor ouderen. De snellere 
fietsen bieden heel wat voordelen, maar uiteraard zijn er ook veiligheidsrisico’s aan 
verbonden. Het is belangrijk dat de veiligheid van de fietser gewaarborgd blijft. Waar moet je 
als fietser opletten? Waar moet je waakzaam voor zijn? Er zijn verschillende instanties die 
workshops geven over elektrisch fietsen in het verkeer, zodat de elektrische fietsers zich meer 
bewust worden van de verbonden risico’s.  

6. Sport- en beweegaanbod in kaart brengen 



Hoe kunnen we op een goede manier communiceren over de werking van de 
sportverenigingen? 

Welke kanalen kunnen er worden gebruikt voor de promotie van éénmalige activiteiten en 
evenementen?  

Welke rol speelt de gemeente Rotselaar hierin en welke rol spelen de sportverenigingen? 

Uitwerken van een zeer breed overzicht van de sport- en beweegmogelijkheden in Rotselaar: 
clubs, verenigingen, infrastructuur, evenementen, BOV-aanbod,… 

7. Ondersteuning en subsidies sportclubs 

Op welke manier kunnen de sportverenigingen ondersteund worden door de gemeente?  

Wat met clubs die niet over eigen sportinfrastructuur beschikken en de nodige opslagruimte 
nodig hebben voor hun wekelijkse werking?  

Zijn er nog andere manieren waarop de gemeente de verenigingen meer en beter kan 
ondersteunen? 

Het is nog steeds mogelijk om toe te treden tot deze werkgroepen. Een eenvoudig mailtje naar de 
sportdienst (sport@rotselaar.be) volstaat om uitgenodigd te worden voor de volgende vergadering.  

 

Deze onlinemeeting werd in het leven geroepen om te luisteren naar wat jullie bezighoudt tijdens 
deze coronacrisis, om elkaar te helpen met creatieve ideeën, en de noden en bezorgheden van de 
sportverenigingen in kaart te brengen.  

De thema’s die we zeker zullen aanhalen tijdens dit overleg zijn: 

1) Hoe zien jullie de opstart van jullie clubwerking mogelijk, op korte of lange termijn? 
2) De lidgelden die betaald werden voor het lopende seizoen. Krijgen jullie vragen om dit terug te 

betalen? Maken jullie plannen voor een eventuele terugbetaling of korting op het lidgeld van 
volgend jaar?  

3) Welke inkomsten hebben jullie gemist door de coronacrisis? Hoe gaan jullie hiermee om? 
Plannen jullie nieuwe initiatieven in om de clubkas te kunnen spijzen? 

 

1) Hoe zien jullie de opstart van jullie clubwerking mogelijk, op korte of lange termijn? 
- Herman Buyens (TK Werchter): de club wil graag opnieuw starten met openluchttraining 

voor hun leden van de selecties en meer bepaald conditietraining. In de school kan er geen 
training meer gegeven worden tot op het einde van het schooljaar (door de strikte 
maatregelen die werden opgelegd voor het onderwijs). Op privéterrein is het ook niet 
toegelaten om dit in te richten, dus daarom zijn ze op zoek naar een mogelijke oplossing. Een 
2de probleem is dat het materiaal nog in de turnzaal van de school staat in de school, de club 
zou echter het kleine materiaal (hoepels, kegels,…) kunnen gebruiken voor hun lessen. Piet 
bespreekt de mogelijkheid om dit op te halen met de schepen van onderwijs en koppelt 
hierover terug.  

- Gerda Vermeir (Gymgroep Rotselaar/Wezemaal): de vereniging start de wekelijkse werking 
niet meer op, omdat bij hun lessen de social distancing niet kan gegarandeerd.  



- Piet De Bruyn: Het is als lub absoluut geen verplichting om te starten. Je kan als club perfect 
aangeven dat je niet kan voldoen aan de geldende maatregelen.   

- Wim De Houwer (Kreg Rotselaar): zij zijn ook op zoek naar een buitenlocatie om te trainen, 
geen beachvolleybal is niet mogelijk. Zij wensen ook te starten met conditietraining voor hun 
leden, nog geen baloefeningen, maar ze willen hun leden opnieuw in beweging brengen. 
Zaaltraining staat momenteel nog helemaal nog niet mogelijk, omdat indoorsporten nog 
verboden is.  

- Dirk Tijsmans (Rotselaarse MTB-vrienden): zij starten dit weekend met tochten in groep. 
Uiteraard volgens de voorwaarden die gelden voor trainen in groep. Er worden eigen 
toertochten uitgewerkt voor groepen van maximum 20 personen. Zij zijn wel steeds kunnen 
sporten, weliswaar op individuele basis.  

- Pieter Lemmens (Aiki Shinken Dojo): zij willen ook graag terug opstarten in openlucht, op 
plaatsen waar het is toegelaten. Zij beschikken over voldoende materiaal om te lessen te 
kunnen starten.  

- Laura Van Der Hoeven (Hondenclub Cave Canem): hebben onze eigen terreinen om hun 
clubwerking.  

- Nancy (WC De Bollekens): de wandelclub gaat vanaf eind mei starten met wandelingen in te 
richten voor groepen van 18 personen en 2 begeleiders (steeds dezelfde groepen), om de 14 
dagen, met verschillende vertrekplaatsen. Met vooraf inschrijvingen en verschillende 
starturen.  

- Wim De Houwer (Kreg Rotselaar): Wat met het Festivalpark in Werchter? Kan dit 
ingeschakeld worden voor  sportactiviteiten? Piet neemt dit mee naar het college ter 
bespreking.  

- Piet De Bruyn (schepen van sport): ik ben heel blij dat jullie creatief beginnen na te denken 
om sport in brede zin terug op te starten, met inachtneming van de geldende maatregelen 
die ons worden opgelegd.  
We moeten wel nog steeds waakzaam blijven, want Samenscholingen zijn nog steeds 
verboden. Er zijn de laatste weken wel wat versoepelingen doorgevoerd, maar het verbod op 
zich is nog steeds van kracht. Piet roept de verenigingen op om bij de heropstart van de 
clubwerking de verantwoordelijk te nemen om de maatregelen na te leven, ga er verstandig 
mee om, geef niemand een reden om boos in de richting van uw club te kijken.  
Concrete vragen over de heropstart of eventuele moeilijkheden mogen doorgeven worden 
aan Evi Willekens (sportdienst) 
Het gebruik van de terreinen zal met de verschillende partners besproken worden en er 
wordt bekeken wat er op korte termijn mogelijk is. De clubwerking die kan starten op 
openbare domeinen zal een uitzondering worden dan voor de andere bezoekers. We moeten 
dit alert zijn dat het kader voldoet aan de wettelijke verplichtingen. De gemeente Rotselaar 
staar constant in overleg met de provinciale noodplanning, er is geen ruimte voor 
interpretatie van de geldende maatregelen. 

- Kurt De  Backer (Hockeyclub Rotselaar): zij starten de trainingen opnieuw op woensdag 20 
mei 2020. Zij houden met de heropstart van de trainingen rekening met de regels vanuit de 
federatie, de regels vanuit de gemeente en de regels opgelegd vanuit Sportoase. De kinderen 
zijn enorm blij om terug op te starten, op een veilige manier. Er werd een protocol met 
Sportoase opgemaakt, dus het is voor de club zeer duidelijk wat de afspraken zijn.  
 

 



2) De lidgelden die betaald werden voor het lopende seizoen. Krijgen jullie vragen om dit terug te 
betalen? Maken jullie plannen voor een eventuele terugbetaling of korting op het lidgeld van 
volgend jaar?  
- Geert Casteels (KFC Werhter): Er gebeuren geen terugbetalingen. De leden doen hierover 

niet moeilijk, er heerst solidariteit.  
- Gerda Vermeir (Gymgroep Rotselaar/Wezemaal): ook onze club heeft nog enkele vraag 

gekregen tot terugbetaling.  
- Karen Van Hoof (Rotselaar Aquatics): wij zijn klaar om op te starten, wij wachten alleen nog 

op de opening van het zwembad. De bedoeling is om de lessen in de zomervakantie te geven, 
zij hebben hun trainers bereid bevonden om de lessen dan terug aan te vangen, als 
compensatie van de gemiste lessen tijdens de voorbije maanden.  
Wij hebben een goed plan, maar hangt af van de maatregelen die worden opgelegd voor het 
zwembad.  
Daarnaast is er ook een terugbetalingsplan, wanneer de zwemlessen niet zouden kunnen 
doorgaan, wordt er een berekening gemaakt die dan bepaalt hoeveel korting je krijgt bij het 
lidgeld van volgend jaar.  
De Leuvense afdeling van de vereniging traint met hun leden in het Abdij van Vlierbeek, dit is 
een initiatief van de club (volgens de geldende maatregelen), er is geen coördinatie van de 
stad Leuven 

- Laura Van Der Hoeven (Hondenschool Club Cave Canem): leden kunnen op elk moment van 
het jaar instappen en dat lidgeld telt dan voor 1 jaar. Wij zouden heel graag starten alles 
hangt van de vergadering vanavond. 

- Kurt De Backer (Hockeyclub Rotselaar): Is het mogelijk dat Sportoase niet zal sluiten tijdens 
de vakantieperiode? De sportaccommodaties kunnen misschien nog wel dienst doen als 
extra sportmogelijkheden voor de Rotselaarse jeugd. Zodat we de Rotselaarse jeugd kunnen 
prikkelen om te bewegen in eigen gemeente. Wat misschien zeer nodig zal zijn, als er niet op 
vakanties of kamp mag gegaan worden. 

- Piet neemt dit mee naar een volgend overleg. Het groot onderhoud van het zwembad is 
reeds gebeurd, daar zal in de maand september geen tijd meer moeten aan besteed worden. 
 

3) Welke inkomsten hebben jullie gemist door de coronacrisis? Hoe gaan jullie hiermee om? 
Plannen jullie nieuwe initiatieven in om de clubkas te kunnen spijzen? 

Het wegvallen van Rock Werchter betekent voor verenigingen een inkomensverlies. Ook de 
gemeente wordt zwaar getroffen door het niet doorgaan van Rock Werchter.  

- Piet De Bruyn (schepen van sport): Gemeente kan inderdaad niet alle inkomsten die niet 
gegenereerd zijn op Rock Werchter niet bijpassen. Daarnaast zijn er voor de gemeente 
Rotselaar heel wat extra kosten door corona, meerkosten die moeten doorgevoerd worden 
door de coronacrisis (verplichte infrastructuuraanpassingen, aankoop beschermingsmateriaal 
en mondmaskers, ondersteuning lokaal ondernemers). 
Doordat Rock Werchter niet doorgaat, heeft ook de gemeente zelf een inkomstenverlies.  
Voor de sportverenigingen wordt er wel voorzien dat er een voorschot op de subsidies van 
2020 komen. Het voorschot wordt berekend op basis van het subsidiebedrag van 2019. Het 
voorschot zal 50% van dit bedrag uit te betalen voor 1 juli 2020 (verdere details wordt nog 
meegedeeld na de goedkeuring op de gemeenteraad). Uiteraard blijven de regels van het 
subsidiereglement van kracht en moet er nog een subsidiedossier ingediend worden voor 1 
augustus 2020. Dit voorstel tot uitbetaling van het voorschot wordt goedgekeurd op de 
gemeenteraad van mei 



- Wim De Houwer (Kreg Rotselaar): eetdag in oktober, jaarlijks, Quiz is in het voorjaar. Manier 
om creatiever fondsen te werven. Zeer efficiënt met middelen omspringen, keuzes maken, 
iets minder investeren.  

- Dirk Tijsmans (Rotselaarse MTB-vrienden): onze toertocht is in november, wij hopen dat dit 
kan doorgaan in normale omstandigheden.  

- Nancy (Wandelclub De Bollekens): er zijn reeds 3 wandelingen niet kunnen doorgaan. Zal het  
praktisch haalbaar zijn om in het najaar de eerste wandeltocht voor veel personen te 
organiseren?  

- Geert Casteels (KFC Werchter): de heropstart hangt af van wat er gaat mogen en wat niet, 
we zullen creatief moeten zijn om de clubkas te spijzen. Momenteel zijn er nog heel 
onduidelijkheden wanneer de competitie kan starten en of er kantines mogen geopend 
worden.  
De communicatie met de leden verloopt via mail met de leden en vertoont geen 
moeilijkheden. KFC Werchter heeft om de trainingen niet terug op te starten. De velden zijn 
ingezaaid, dus naast de verantwoordelijkheden die een club/trainer moet nemen, is het 
mogelijk om de trainingen terug op te starten.  
Moeilijk om met de huidige richtlijnen training te geven en de verantwoordelijkheid te 
leggen bij de trainer, te moeilijk voor een kleine regionale club. Reacties zijn gemengd, 
seizoen is niet afgesloten. Zij fixeren zich op begin augustus terug op te starten.  

 

 

Eind mei plannen we opnieuw een onlinemeeting in. Tegen dan verwachten we ook meer nieuws van 
de Nationale Veiligheidsraad over het al dan niet mogen doorgaan van sportkampen.  

Een uitnodiging wordt nog verstuurd.  


