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Verslag Werkgroep Sport en Beweging vergadering 09/03/2020  
PLAATS: vergaderzaal gemeentehuis Moerbeke 
 
Verslaggeefster: Robbie Wyngaerd (Sportconsulent) 
 

Vereniging Naam Voornaam AANWEZIG NIET AANWEZIG 
/VERONTSCHULDIGD 

Voorzitter Maes Aime 
X  

Secretaris/Sportconsulent Wyngaerd Robbie 
 X  

Schepen Van Sport Poppe  Sarah V  

deskundige De Block Karen X  

VC Spectrum De Nys Bavo X  

vervanger     

KFC Moerbeke Paelinck  Joan X  

vervanger     

LRV Moerbeke Ringoot Tineke A  

vervanger De Wandel Wim X  

Joggingclub Moerbeke Van Beveren Hedwig X  

vervanger     

Mini Moerbeke 
Van den 
Bossche  Luc V  

vervanger     

SWEM Van Goethem  Sofie V  

vervanger     

Kettei vzw  Verschaffel 
Tibbe (of 
Marc) A  

vervanger     

Tennis Floin Thierry X  

vervanger Meul Freddy   

Fun line Dance Notenbaert Luc A  

Deskundige Rolier Walter  X  

Deskundige Van Hecke Antje X  

Deskundige 
Van 
Kwikkelberghe Chris V  

Bosbikers  Sterck Sven X  
X = Aanwezig  V= Verontschuldigd  A= Afwezig 
 

 

http://www.moerbeke.be/


 

 
 
 
 

Sportdienst Moerbeke  tel. 09 326 71 93   
Hospicestraat 15 B  www.moerbeke.be   sport@moerbeke.be 
B-9180 Moerbeke  bankrekening BE92 0910 0030 9823 

 

1. Voorstelling project “Bewegen Op Verwijzing” door BOV-coach Ilse De Schryver 
Met het project “bewegen Op Verwijzing” kunnen huisartsen hun patiënten die nood 
hebben aan meer beweging doorverwijzen naar een BOV-coach. De BOV-coach zal een 
intakegesprek voeren met de patiënt en een beweegplan opstellen (vrije tijd, thuis, werk, 
verplaatsingen). Het beweegplan kan ook een deelname aan een lessenreeks of 
lidmaatschap van een sportclub omvatten. Alle Moerbeekse sportclubs die een 
lessenreeks “start to …” aanbieden of interesse hebben in het project “Bewegen op 
Verwijzing” kunnen contact opnemen met BOV-coach Ilse De Schryver. 
In bijlage vinden jullie de flyer met de contactgegevens.  
 

2. Goedkeuring vorig verslag en opvolging 
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.  

 
3. Goedkeuring Kasverslag 2019 – toelichting door Joan 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd, ondertekend door de voorzitter, 
penningmeester en sportfunctionaris en geagendeerd op het CBS van 16 maart 2020. 

 
4. Opvolging Sportsite 

 
a. Aanvraag van de werken 

- 9/3 plaatsing werfkeet 
- 9-13/3 plaatsing vergaderingskeet, werketen, sanitaire installaties, … 
- 11/3 infomoment buurtbewoners → verplaatst 26/3 om 19.30 uur kantine KFC Moerbeke 
- 12/3 bouw werfkraan 
- 16/3 infovergadering + start werken 

 
- Bavo: waarom worden de sportclubs niet uitgenodigd? 
 
- Joan: blijft de kantine en de parking bereikbaar? Gebruik parking De Moerbei? 
 
- Karen: gebruik parking kerkhof? 
 
- Antwoord: de parking blijft grotendeels beschikbaar en de parking aan het gebouw van 

het Rode Kruis kan nog steeds gebruikt worden. Tijdens voetbaltornooien lijkt het wel 
noodzakelijk om extra parkeerruimte te voorzien om de Moerhofstraat niet volledig vol 
te laten parkeren met auto’s.  
 
b. Beschikbare terreinen 

- Het kunstgrasveld (terrein 1) en het natuurgrasveld (terrein 2) blijven beschikbaar tijdens 
de bouw van de sporthal. 

- De regeneratie van de voetbalvelden + het inzaaien van terrein 2 wordt opgenomen in de 
planning. 
 
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.  

-  
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5. Evaluatie activiteiten 

Geen activiteiten 
 

6. Big Battle 
- Nieuwe werkgroep opstarten: Aimé, Sofie, Luc en Robbie 
- Datum ligt vast op zaterdag 22 augustus (4e zaterdag van augustus) 
- Eerste vergadering werkgroep: maandag 17 februari om 19u in het Sociaal Huis 
- Koelwagen, toog, spoelbak, tafels en stoelen zijn gereserveerd 
- Dranken min. 2 weken op voorhand bestellen 
- Activiteiten vastleggen (overzicht 2015-2019 + aanvulling Sportraad) 
- Volgende vergadering: maandag 30 maart 2020 om 19.00 uur in het Sociaal Huis 
 
7. Teambuilding 
- Slechts 8 personen hebben de Doodle ingevuld 
- Op vrijdag 22 mei kunnen 5 personen aanwezig zijn. 
- Te weinig reactie: vraag om de Doodle opnieuw in te vullen tegen 30 maart. 
- Ideeën: fietstocht, golfinitiatie (boerengolf) te Puyenbroeck, begeleide wandeling in 

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

8. Nieuws uit de verenigingen 
TC Moerbeke 

- start interclubwedstrijden vanaf zaterdag 25 maart 
-  openingsreceptie op vrijdag 3 april 2020 om 19.00 uur 
- diefstal van banken en stoelen, aangifte gedaan bij de politie 

 
Joggingclub Moerbeke 

- Diefstal van geld + kaarten (in de kleedkamer laten liggen) 
- Bordjes opgehangen: geen waardevolle spullen achterlaten 
- Hangjongeren (op weg naar de kleedkamers) gevolgd en toen zijn ze “verdwenen” 
- Lessenreeks “start to run” vanaf zondag 22 maart 
- 11e wolvenjogging op zaterdag 4 april te Puyenbroeck (5 km, 10 km, 10 mijl) 
- Betere overeenkomst met de uitbater van het sportcafé (% opbrengst) 

 
VC Spectrum 

- Gebroken flesjes in de stookruimte + kast beschadigd met schroevendraaier 
- Hangjongeren zijn reeds gefouilleerd geweest door de politie 

 
LRV 

- Tafels en stoelen spoorloos verdwenen, na 14 dagen miraculeus opnieuw ter plaatse 
- Zoektocht naar (straat-)verlichting voor op het terrein (oude verlichting sportsite?) 
- Aimé: kijken bij oud ijzer en metaalhandel te Axel of firma Janssens te Zeveneken 

 
KFC Moerbeke 

- Mentaliteit supporters (ouders) heeft niks meer met sport(-beleving) te maken. 
- Ouders krijgen bij inschrijving van hun kind fair-play regels 
- Zoektocht naar scheidsrechters wordt steeds moeilijker 
- Bavo: in het volleybal wordt er gerekend op vrijwilligers om wedstrijden te begeleiden 
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9. #sportersbelevenmeer-award 2020 
- G-sport 
- Sociale media 
- Gezinssport 
- Maand van de Sportclub 
- Schoolsport 
- Sporten in de natuur 
- Sport op het werk 

 
- Bedenking Aimé: Galm 50+ opnemen in het aanbod  

 
10. T-shirts Sportraad 
- Blauwe polo’s zijn aan vervanging toe 
- “Sportraad” bestaat niet meer → Werkgroep Sport en Beweging 
- Voor de medewerkers van de Big Battle en de scholenveldloop 
- Offerte van 25 grijze T-shirts met logo “Moerbeke Sport” op de linkerborst 
- Levering: idem T-shirts voor de ploegen van de Big Battle 

 
11. Varia       

 
Aimé 
 
Sven 

 
Bavo 

 
Walter 

 
Joan 
 
Hedwig: kan de sporthal langs binnen afgesloten worden? Robbie gaat dit controleren. 
 
Karen 
 
Antje 
 
Wim 

 
Thierry 

 
 
 

Nieuwe data Werkgroep Sport en Beweging:  
Maandag 4 mei 2020 om 20u00 in de Raadzaal 

Maandag 15 juni 2020 om 20u00 in de Raadzaal 
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