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Verslag Werkgroep Sport en Beweging vergadering 13/01/2020  
PLAATS: vergaderzaal gemeentehuis Moerbeke 
 
Verslaggeefster: Robbie Wyngaerd (Sportconsulent) 
 

Vereniging Naam Voornaam AANWEZIG NIET AANWEZIG 
/VERONTSCHULDIGD 

Voorzitter Maes Aime 
X  

Secretaris/Sportconsulent De Meyer 
Veerle 

X  

Secretaris/Sportconsulent Wyngaerd 
Robbie X  

Schepen Van Sport Poppe  Sarah X  

deskundige De Block Karen V verontschuldigd 

VC Spectrum De Nys Bavo X  

vervanger     

KFC Moerbeke Paelinck  Joan X  

vervanger     

LRV Moerbeke Ringoot Tineke V verontschuldigd 

vervanger De Wandel Wim X  

Joggingclub Moerbeke Van Beveren Hedwig   

vervanger     

Mini Moerbeke 
Van den 
Bossche  Luc X  

vervanger     

SWEM Van Goethem  Sofie X  

vervanger     

Kettei vzw  Verschaffel 
Tibbe (of 
Marc) X  

vervanger     

Tennis Floin Thierry X  

vervanger Meul Freddy   

Fun line Dance Notenbaert Luc   

Deskundige Rolier Walter  V Verontschuldigd 

Deskundige Van Hecke Antje V verontschuldigd 

Deskundige 
Van 
Kwikkelberghe Chris X  

Bosbikers  Sterck Sven X  
X = Aanwezig  V= Verontschuldigd  A= Afwezig 
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1. Goedkeuring vorig verslag en opvolging 
 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.  
 
 
2. Opvolging Sportsite 

 
a. Aanvraag van de werken 

- Vergunning  werd eind december toegekend, de werken starten begin februari. 
- Vrijdag 17/01 archeologisch onderzoek terrein A + inrit en parking en tennisterreinen.  
- Zaterdag 18/01 sleuven dicht, maar 17 en 18 januari zoveel mogelijk met de fiets komen. 

 
b. Beschikbare terreinen 

- De terreinen kunnen begin september in gebruik genomen worden. KFC Moerbeke start 
in augustus reeds met de voorbereiding. Terrein 2 wordt begin maart ingezaaid en zal 
hoogstwaarschijnlijk bespeelbaar zijn tegen begin augustus. Terrein 1 (kunstgrasveld) en 
terrein 3 (natuurgrasveld) blijven de hele periode beschikbaar. 

- Bouw van de sporthal + aanleg geluidsbuffer starten vanaf begin februari. 
Er waren bezwaarprocedures, maar nu is er groen licht voor de opstart. 
 
c. Volleybal   

- VC Spectrum zal deze zomer gebruik kunnen maken van terrein 1 (kunstgrasveld) + 
terrein 3 (natuurgrasveld), terrein 2 is net ingezaaid en mag niet betreden worden. 

- Plaats voor de tent zal voorzien worden in samenspraak met de aannemer, maar zowel 
terrein A als terrein 2 zijn met zekerheid onbruikbaar. In samenspraak met de scouts 
kunnen er misschien extra velden geplaatst worden op hun terrein.  

 
 

3. Evaluatie activiteiten 
 
a. 10/11 wandeling 

- 140 deelnemers 
- quiz = leuk idee 
- bio boerderij = verkoop broodjes OK. 
- mooie route, rand Eksaarde, rekening houdend met de MTB-kalender 
- eetstand SWEM prima locatie. 

 
b. Kampioenenviering 

 
- De voorzitter heeft er humor in gebracht, maar de naam dekt de lading niet. 
- Wat doen we als er iemand echt kampioen wordt/speelt? Bv. VC Spectrum: kampioen in 

3 verschillende afdelingen  iets extra om deze prestaties in de bloemen zetten. 
- Idee om vrijwilligers zelf aan te dragen vanuit de Sportraad? Worden er mensen 

“vergeten”? Neen, iedereen krijgt de kans om iemand te nomineren. 
- Reglement opmaken voor kampioenenviering: De meest verdienstelijke vrijwilliger 

Bv. Bloeddonoren, modeontwerper Coppens, KLJ Vlaams Kampioen wimpelen, … 
- Advies van alle raden (jeugd, cultuur, …) 
- Sportlaureaten worden niet voorgedragen, enkel uitgenodigd door de sportraad. 
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c. Etentje Big Battle 

- Footlunch bij KFC Moerbeke. Kan volgend jaar eventueel op een andere locatie 

- Factuur ontvangen? Controle bij Joan. 

- Het was gezellig en lekker. 

 
4. Maand van de sportclub 
- verdere uitwerking voorstel Chris (“opendeurdag” met ALLE sportclubs) 
- Voorzitters en vertegenwoordigers in de Sportraad van ALLE sportclubs contacteren + 

werkgroep vastleggen  Robbie (Chris in CC). 
- Datum + locaties: zaterdag 5 september. De sporthal en turnzaal + refter Vlinderdreef 

werden reeds gereserveerd door Veerle. 
- Idee: zwemmen in de Moervaart  aanvraag indienen bij Dienst Zeeschelde 

 
 

5. Big Battle 
- Nieuwe werkgroep opstarten: Sofie (SWEM) en Luc (Mini Moerbeke) 
- Datum vastleggen op zaterdag 22 augustus (4e zaterdag van augustus) 
- Bedenkingen: op vrijdag 21/8 zal de Wolvenjogging plaatsvinden en het weekend van 

22/8 en 23/8 is het Heikenskermis, maar dit zal de mensen die willen deelnemen aan de 
Big Battle niet tegenhouden.  

- Nieuwe vergadering werkgroep: maandag 17 februari om 19u in het Sociaal Huis 
- Elke club van de sportraad brengt één nieuw idee voor de Big Battle  tegen 17/2 mailen 

naar sport@moerbeke.be. Robbie zal de ideeën bundelen en bespreken met Sofie en Luc. 
- Maximum 20 ploegen van 8 à 10 personen! ! ! 
- KFC Moerbeke kan in de voormiddag trainen/spelen op terrein 1 en terrein 3. 

 
6. Teambuilding: datum + activiteit 
- Liefst eind mei/begin juni op een vrijdagavond of zaterdag(voor-)middag 
- Robbie zal een Doodle opstellen voor 22, 23, 29 of 30 mei (in te vullen voor eind januari). 
- De datum waar de meeste leden op aanwezig kunnen zijn, wordt gekozen. 
- Afhankelijk van die datum (vrijdag of zaterdag) wordt een activiteit gekozen. 
- Ideeën: fietstocht, golfinitiatie (boerengolf) te Puyenbroeck, begeleide wandeling in 

Gent, Brugge, Antwerpen (verkeer vrijdagavond moeilijk), … 
 
 

7. Varia       
 
Sarah                        
- Opening nieuwe SUP- en kajakroute: opening op zaterdag 29 maart om 10 uur 

Veerle, Sarah en Robbie zullen aanwezig zijn op de receptie om 12 uur (max. 6 
deelnemers per lokaal bestuur). 
Voor de begeleide tochten kan iedereen inschrijven via sport@moerbeke.be met 
vermelding van SUP of KAYAK + naam, voornaam en leeftijd. 
Meer info volgt, hou de Facebook-pagina van de sportdienst in de gaten. 
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Aimé 
- Vergadering van alle voorzitter van de adviesraden: zoveel mogelijk samenwerken 

en/of beroep te doen. Alle vergaderingen komen op een Google Drive, zichtbaar voor 
iedereen (openbaarheid van bestuur. Alle vergaderingen op de gemeentelijke 
website zetten heeft geen meerwaarde aan de burger. Via de Google Drive zijn de 
vergaderingen wel beschikbaar voor de werkgroepen en kunnen er zelfs 
nieuwsberichten gedeeld worden. 
 

Joan 
- Vraag: mogen verslagen verspreid worden naar andere burgers? 
- Antwoord: een goedgekeurd verslag mag in principe door iedereen verspreid worden. 

 
Bavo 
- Het probleem met de supportersstoelen wordt voorlopig opgelost door een 

“stoelendans”. Lid VC Spectrum eventueel extra stoelen kunnen bezorgen via een 
café. 

- Volgende week zaterdag 25/1 wedstrijd tegen Kalken + NY-receptie. 
 

Luc 
- Vraag: zijn de subsidies reeds gestort?  
- Antwoord: we zullen dit navragen bij de financiële dienst, maar eind november werd 

dit reeds goedgekeurd in het College. TC Moerbeke heeft reeds subsidies ontvangen. 
 
Joan 
- speech + bedanking Veerle 

 
Chris 
- Vraag: is er een huishoudelijk regelement voor de Sportraad aanwezig?  
- Antwoord: momenteel wordt er een huishoudelijk regelement voor ALLE adviesraden 

opgemaakt (bv. wie kan punten op de agenda plaatsen, …) 
- Robbie zoekt het huishoudelijk reglement van de Sportraad op (zie bijlage). 
- Sportraad = werkgroep 
 
Wim 
- Algemene vragen bundelen en Robbie zal deze beantwoorden via mail 

 
Karen (via mail) 
- Geen duidelijk beleid rond “inclusief sporten”. Welke sportclubs staan open voor 

kinderen/jongeren/volwassenen met bv. ADHD, autisme, … 
- Deze informatie kan opgenomen worden voor de Maand van de Sportclub + 

communicatie naar de inwoners (affiche, folder, …) 
- Volgens mij is iedereen welkom bij elke sportclub, maar misschien is een opleiding 

(bv. Dynamo) wel interessant voor de (jeugd-)sportbegeleiders. 
 
 
 

Nieuwe datum Werkgroep Sport en Beweging: Maandag 9 maart 2020 om 20u00 in de Raadzaal 
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