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Tel. 016/61 64 50  
 
 
 
Verslag algemene vergadering Sportraad op woensdag 29 maart 2017 

Aanwezig: Pieter Lemmens (Aiki Shinken Dojo Rotselaar vzw), Miel Van Haverbeke (Deskundige inzake sport), 
Gerda Vermeir (Gymgroep Rotselaar/Wezemaal), Greet Claus (scholen ‘t Centrum-De Kameleon), Firmin Van 
Calster (SK Plenke Werchter), Marina Torfs (Sportief Rotselaar), Sietske Valkenaers (GBS Wezemaal),  
Herman Buyens (TK Werchter), Marc Van Looy (TTC Werchter), Francois Gijbels (Het Vliegend Wiel), Walter 
Gysemans (VVS Rotselaar vzw), Anita Bastin (WC De Bollekens), Jozef Thuij (Windsurfing De Winge vzw), 
Fred Vervoort (Wezemaalse Tennisclub vzw), Nico Lodewijks (schepen van sport), Evi Willekens (sportdienst). 
 
Verontschuldigd: Bjorn Zwakhoven (Deskundige inzake sport), Bart Spiessens (Duikschool Odyssee), Bjorn 
Storms (Deskundige inzake sport), Freddy Hernou (Leuven Bears). 
 
Afwezig: Manuela Van Tongelen (Dansstudio Scintillare), Hans Tielens (Dropshot), 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), Erik Legrand (TeBeO vzw), Nancy Coremans (VBS De Klinker), Nicolas Deboeck 
(ZVK Rotselaar), Louis Van Geel (KFC Rapide Wezemaal),  
 
Verslaggever: Evi Willekens. 
 
Locatie: Tafeltennisclub Werchter, Nieuwe Baan z/n, Werchter 
 

De sportraad start met een nieuwe traditie: vergaderen op locatie. 
Vanaf 2017 vergadert de sportraad in de clublokalen van de Rotselaarse sportverenigingen. De bedoeling is 
om zo kennis te maken met de verschillende sportinfrastructuren in Rotselaar en kennis te maken met de 
specifieke clubwerking. 
 
We starten in de clublokalen van Tafeltennisclub Werchter. 
De infrastructuur van de vereniging is vernieuwd sinds 2012. Veel verbouwingen werden door de vereniging 
zelf uitgevoerd. De werken zijn gestart in juni, na de competitie, vanaf november kon er al op een beperkte 
ruimte terug getafeltennist worden. Ondertussen werd er verder gewerkt aan de andere verbouwingen.  
In totaal zijn er 10 tafels waardoor het organiseren van competitiewedstrijden en toernooien mogelijk is. Een 
robot geeft de trainingen een extra dimensie, dit wordt zeer gesmaakt door de jeugdleden.  
Daarnaast wordt de cafetaria steeds meer gebruikt voor vergaderingen, ook babyborrels zijn er al doorgegaan 
(springkasteel in de speelruimte). 
De vereniging telt ondertussen een 90-tal leden, voornamelijk jongens/mannen. Vrouwen vinden moeilijker de 
weg naar tafeltennis, het ledenaantal stijgt wel licht. Het lidgeld voor jeugd bedraagt 80 euro, volwassenen 
betalen 90 euro. De club beschikt over 1 trainer B en 6 initiators.    

Op maandag is er vrije training, dit wil zeggen zonder begeleiding, de leden kunnen dan vrij onder elkaar 
spelen. Op dinsdag en woensdag traint de jeugd, op donderdag de recreanten. Op vrijdag en zaterdag wordt 
er competitie gespeeld.  

 

 

Rotselaar, 30 maart 2017 

Aan de leden van de algemene 

vergadering van de sportraad 



1. Goedkeuring verslag algemene vergadering dinsdag 8 november 2016 
Het verslag van de algemene vergadering wordt goedgekeurd door alle leden. 
 
2. Advies budget sportraad 2017 
Bedrag op rekeningnummer van de sportraad: € 5.186 (29/03/2017) 
In 2016 werden de kisten en sloten voor de speelkoffers aangekocht. 
 
2017: aankoop ballen voor sportkoffer + projecten  
 
3. Projecten sportraad 2017 
- Kleuters leren fietsen (SOS Mijn kind op de fiets) 
Op zaterdag 22 april van 14u tot 17u geeft Mobiel 21 de praktijksessie ‘SOS mijn kind op de fiets’ in sporthal 
De Meander. Lesgeefster Ine Bosmans leert tijdens die sessie kleuters tussen 3-6 jaar leren fietsen. 
De doelgroep zijn kleuters die zich kunnen verplaatsen met een loopfiets en kinderen die rijden met fietsjes 
met zijwielen.  
De bedoeling is om tijdens de 2,5u durende sessie de kinderen de volgende stap te zetten naar het 
zelfstandig fietsen. Ouders moeten aanwezig zijn om hun kinderen te begeleiden.  
 
De kostprijs bedraagt 250 euro (sociaal tarief) of 500 euro + verplaatsingsonkosten.  
Er wordt geprobeerd om het sociaal tarief te bekomen. 
 
Deelnameprijs is gratis, de sessie is gericht op Rotselaarse inwoners.  
 
Promotie? 
Flyers worden opgemaakt door de gemeentelijke dienst communicatie 
Flyers op de Buitenspeeldag, versturen naar de scholen (! Paasvakantie) 
Persbericht: HLN, HN, ROB, Rondom 
 
Inschrijven? via het gemeentelijk online inschrijfsysteem 
 
Kunnen we nog iets extra voorzien voor de deelnemers? 
fluohesjes? Evi informeert bij verschillende mogelijke sponsors (KBC, delhaize, Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde…). 
 
Wie is er aanwezig op de praktijksessie? 
Greet Claus, Sietske Valkenaers, Evi Willekens  
 
- Speel- en sportkoffer 
De koffers zijn zo goed als klaar om uit te lenen. De uitleenvoorwaarden werden vastgelegd in bijlage (een 
voorbeeld wordt aan de aanwezige bezorgd) 
Er dienen nog ballen aangekocht te worden om de koffers te vervolledigen.  
Sportoase gaat akkoord om de uitlening van de koffers te verzorgen, meer bepaald gaat dit over het 
controleren van de inhoud bij het ophalen en terugbrengen van de koffers, beschadigingen vaststellen, 
waarborgen ontvangen en teruggeven. 
 
Wie kan de koffers uitlenen? Alleen verenigingen en inwoners van Rotselaar 
 
Men kan het aanvraagformulier terug vinden op de gemeentelijke website. De sportdienst verzorgt de 
planning van de reservaties en bezorgt die aan Sportoase.  
 
Promotie?  
De koffers uitstallen op de Buitenspeeldag, tijdens de praktijksessie van ‘Kleuters leren fietsen’ 
Kant-en-klaar pakket voor verjaardagsfeestje 
 
 
4. Kampioenenviering: sportclubs met G-werking 
De kampioenenviering gaat door op zaterdag 10 juni, om 19u.  
De bedoeling is om dit jaar de verenigingen met G-werking onder de aandacht brengen van het grote publiek.  
Welke verenigingen met G-werking zijn er in Rotselaar? Sportief Rotselaar, Gymgroep Rotselaar Wezemaal, 
Leuven Bears on Wheels 



Ook de individuele sporters: Kristien Peeters 
 
Leuven Bears on wheels heeft dankzij Sport Vlaanderen een spot opgenomen. Freddy stuurt deze door naar 
Evi. Ondertussen telt de jeugdwerking van de Leuven Bears on wheels 16 leden tussen 7 en 14 jaar.  
 
Mogelijkheden tijdens de viering? 
Plaatsen van een beamer en scherm / flatscreen (wordt nog verder bekeken) 
Eventueel de PMH mee betrekken (wordt nagevraagd bij de voorzitter van PMH) 
 
Er wordt beslist om de actie voor de vrijwilligers uit te stellen naar volgend jaar.  
 
De verenigingen met G-werking lichten hun werking toe: 
- Sportief Rotselaar 
Op zaterdag 10 december 2016 werd er in samenwerking met Recreas een voetbal initiatietraining voor 
jongeren en volwassenen gegeven. Deze initiatie werd door een gediplomeerde trainer van Recreas en de 
eigen clubtrainers gegeven. 
Ondertussen werd er een wekelijkse werking, onder begeleiding van eigen clubtrainers, opgestart op 
zaterdagnamiddag. Er werd bewust gekozen voor een druk moment tijdens het weekend. 
In totaal zijn er 9 enthousiaste deelnemers die iedere week uitkijken naar de training. Voornamelijk zijn er nu 
deelnemers met een verstandelijke beperking, maar de initiatie staat ook open voor personen met een fysieke 
beperking, plezier staat voorop. De leden komen van binnen en buiten Rotselaar, Den Ateljee zorgt ook voor 
de nodige communicatie en leden.  
De club heeft zich 2 jaar voorbereid om de werking op te starten, dit gaat vooral over het verzamelen van 
informatie, bijwonen van workshops. 
Voorlopig worden er geen wedstrijden spelen, enkel recreatief. De toekomst zal uitwijzen of er wedstrijden 
worden gespeeld.  
De communicatie is een moeilijk deel in het proces, het blijft moeilijk om nieuwe leden te vinden, de doelgroep 
is ook heel divers. Op de website van Voetbal Vlaanderen staat Sportief Rotselaar aangeduid als club met G-
werking. Recreas blijft een belangrijke ondersteuning voor de club, zij beschikken over de volledige kennis en 
kunnen de contacten met mogelijke deelnemers leggen.  
 
 
- Gymgroep Rotselaar/Wezemaal 
De gymgroep organiseert een sportkamp voor kinderen met een verstandelijke beperking. 
De eerste editie was in 2016. In 2017 wordt er een nieuwe editie georganiseerd.  
Het idee is ontstaan uit de eigen interesse van de clubtrainers om zo’n sportkamp te organiseren.  
Deze trainers studeren en/of werken met de specifieke doelgroep en weten als geen ander dat er voor deze 
doelgroep een zeer klein vakantieaanbod is.  
Er wordt steeds met een thema gewerkt.  
In 2016 was het thema circus: “Zoeken naar clown Twisty”, een zoektocht van een hele week naar de clown. 
12 kinderen tussen de 4 en 12 jaar hebben deelgenomen. 3 kinderen kwamen uit Rotselaar, andere kwamen 
uit Leuven, Aarschot, Diest. Voornamelijk hebben kinderen met autisme, Epilepsie en Downsyndroom 
deelgenomen. Ook kleine broertjes of zusjes worden toegelaten tot het sportkamp, als houvast voor de 
grotere broer/zus. 
Vooraf wordt er een zeer uitgebreide medische fiche opgevraagd. Medicatie, de specifieke zorgen, zoveel 
mogelijk achtergrondinformatie wordt opgevraagd zodat een goede verzorging van het kind mogelijk is.  
De folders van het sportkamp werden verspreid via de provincie, de scholen van het buitengewoon onderwijs, 
de Rotselaarse scholen, via de eigen clubwerking, via de facebook van de gymgroep. 
Het sportkamp gaat door in de school van GBS Wezemaal, in de school wordt er gebruik gemaakt van de 
turnzaal, de kleedkamers, de refter en er werd een snoezelruimte opgericht.  
Voor het materiaal werd er gebruik gemaakt van de uitleendienst van Sport Vlaanderen en werden er in de 
tweedehandswinkel verkleedkledij aangekocht.  
Op de laatste dag hebben de deelnemers de clown gevonden en konden ze hun zoektocht beëindigen. Een 
vrijwilliger kwam als clown het sportkamp bezoeken, er werden ballondieren gemaakt en glittertattoos gezet.  
Tijdens het sportkamp was het heel belangrijk dat alles gestructureerd verliep. Er werd een weekschema 
opgemaakt waar er pictogrammen van de (terugkomende) activiteiten werden weergegeven. Dit kunnen de 
kinderen gemakkelijk herkennen en zo is het makkelijker om de activiteit aan te vangen, omdat de kinderen 
weten wat er aankomt. De communicatie met de kinderen verloopt ook vaak met gebaren.  
Tijdens het sportkamp waren er zowel sport- en spelmomenten, als knutselmomenten en wafels bakken. 
Op het einde van de week ontvangen de kinderen een diploma, waar ze ontzettend trots op zijn.  



De communicatie met de ouders verliep via een heen-en-weer boekje. In dit boekje werd het verloop van de 
dag genoteerd: welke activiteiten hebben ze gedaan, hoe heeft het kind zich gevoeld, zijn er moeilijke 
momenten geweest? Het is immers niet mogelijk om tijdens de onthaalmomenten iedere ouder het volledige 
dagverloop te vertellen. 
Het boekje geeft ook de kans aan ouders om vragen te noteren. Op deze manier kunnen de begeleiders de 
vraag met de nodige aandacht bekijken en een gericht antwoord geven.  
De feedback van de ouders over het sportkamp was zéér positief, daarom wordt er ook in 2017 (24-28 juli) 
een nieuwe editie met het thema ‘Jungle’ georganiseerd. Gezien de intense begeleiding werd er beslist om 
maximum 12 leden toe te laten tot het sportkamp. 
Een folder van het sportkamp wordt doorgegeven aan de aanwezige leden. 
 
 
5. Evenementen: Dwars door het Hageland, Trialrun 
- Dwars door het Hageland 
Op zaterdag 5 augustus komt de wielerwedstrijd ‘Dwars door het Hageland’ door Wezemaal. 
Vorig jaar was de gemeente Rotselaar de enige gemeente van het Hageland waar de wielerwedstrijd niet 
door kwam.  
De wielerwedstrijd is een organisatie van Pro Cycling Events, met o.a. Nick Nuyens en Ruben Van Gucht. 
De wedstrijd wordt live uitgezonden op tv, met een verwachte aankomst in Diest omstreeks 18u30. De 
passage in Wezemaal is voorzien rond 17u. Meer informatie volgt later. 
 
-Trialrun 
Op zondag 7 januari 2018 is er het voorstel om een trialrun te organiseren in Wezemaal op de Wijngaardberg. 
De organisator is Sportevents, zij organiseren voornamelijk triatlon en trialrunning aan de kust en de 
Ardennen. Sportevents wil nu ook in Wezemaal een loopevenement organiseren.  
Start is voorzien op het marktplein van Wezemaal. Er worden 3 afstanden voorzien, ze verwachten 600 tot 
900 deelnemers. Het parcours moet nog worden vastgelegd. Meer informatie volgt later.  
 
 
6. Charter alcohol en drugs: Sportivos 
Het ondertekenen van alcohol en drugs staat op de agenda van de gezondheidsraad. 
In 2008 werd er door de Rotselaarse verenigingen een charter ondertekend. Iedere vereniging kreeg een 
affiche die in het clublokaal kon opgehangen worden. 
De bedoeling is om opnieuw het charter in de kijker te zetten, meer informatie volgt later.  
Vanuit VAD worden er folders en brochures ter beschikking gesteld, deze worden opgevraagd door Evi en 
uitgedeeld op een volgende algemene vergadering.  
 
Sietske Valkenaers: tijdens voetbalwedstrijden is het opvallend hoeveel ouders er staan te roken/drinken 
tijdens de wedstrijd van hun kind. Kunnen we het ‘rookvrij’ supporteren in de kijker zetten?  
Er wordt benadrukt dat iedere sportvereniging met eigen infrastructuur zijn kantine nodig heeft om de club 
draaiende te houden. 
 
In Nederland: ‘Positive Coaching’ 
In Nederland is er een actie omtrent het positief supporteren van ouders tijdens jeugdwedstrijden. Wanneer 
een ouder zich iets te verbaal opstelt, wordt er als signaal een lekstok gegeven. Op deze manier wordt er op 
subtiele wijze de ouders gevraagd om verstandig en op een positieve manier te supporteren voor de kinderen 
en respect te tonen voor de tegenpartij (meer info op www.positiefcoachen.nl). 
 
7. Varia en rondvraag 
- Pieter Lemmens – Aïki Shinken Dojo 
Op dinsdag 25 april organiseert de vereniging een avond tegen pesten in de kleine zaal van sporthal De 
Meander. De bedoeling is om vanuit het standpunt van het slachtoffer te werken. De sessie wordt 
opengesteld voor iedereen. 
 
- Sietske Valkenaers – GBS Wezemaal 
In GBS Wezemaal worden er 2 info-avonden tegen pesten georganiseerd. Per infoavond zijn er ongeveer 15 
deelnemers.  
Vorige week vrijdag was er de eerste editie van de Indoor-Outdoor Run in GBS heikant. De jogging was dit 
jaar volgens een nieuw concept: door de turnzaal, door een lijnbus, door het bos,… 



De reacties op deze editie waren zeer enthousiast, alles was tot in de puntjes goed georganiseerd. 
Op naar de editie in 2019! 
 
- Walter Gysemans (VVS Rotselaar vzw) 
Hoe komt dat er zoveel geld op de rekening van de sportraad staat? 
Herman Buyens licht toe dat sinds de komst van de sportdienst er taken/kosten zijn overgenomen door de 
sportdienst. Hierdoor zijn er minder uitgaven aan sportevenementen.  
 
- Evi Willekens (sportdienst Rotselaar) 
De uitnodiging voor ‘Meneer Doktoor’ voor Erfgoeddag wordt bezorgd aan de aanwezige leden.  
 
 
 
Datum volgende vergadering: later te bepalen 
Locatie volgende vergadering: Sportief Rotselaar  
 

Met sportieve groeten, 

De voorzitter a.i., 

 

 

Fred Vervoort  

 
 

 


