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Verslag Werkgroep Sport en Beweging vergadering 04/05/2020  
PLAATS: videoconference Microsoft Teams 
 
Verslaggever: Robbie Wyngaerd (Sportconsulent) 
 

Vereniging Naam Voornaam AANWEZIG NIET AANWEZIG 
/VERONTSCHULDIGD 

Voorzitter Maes Aime 
X  

Secretaris/Sportconsulent Wyngaerd Robbie 
 X  

Schepen Van Sport Poppe  Sarah X  

deskundige De Block Karen X  

VC Spectrum De Nys Bavo V  

vervanger     

KFC Moerbeke Paelinck  Joan V  

vervanger     

LRV Moerbeke Ringoot Tineke V  

vervanger De Wandel Wim X  

Joggingclub Moerbeke Van Beveren Hedwig X  

vervanger     

Mini Moerbeke 
Van den 
Bossche  Luc X  

vervanger     

SWEM Van Goethem  Sofie V  

vervanger     

Kettei vzw  Verschaffel 
Tibbe (of 
Marc) V  

vervanger     

Tennis Floin Thierry X  

vervanger Meul Freddy   

Fun line Dance Notenbaert Luc V  

Deskundige Rolier Walter  V  

Deskundige Van Hecke Antje X  

Deskundige 
Van 
Kwikkelberghe Chris X  

Bosbikers  Sterck Sven V  
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 

- 20/4 – 24/4: paalboringen 
- 23/4: voorbereidend onderzoek afbraak oude sporthal 
- Geluidsmuur werd gegund en wordt ASAP uitgevoerd 

 
b. Beschikbare terreinen 

- 30 april: regeneratie voetbalterreinen (jaarlijks onderhoud) 
 

c. Volleybal   
- VC Spectrum heeft hun internationale volleybaltornooi geannuleerd 

 
3. Teambuilding 
- Activiteit verplaatsen naar het najaar 2020 (Doodle)  

 
4. Maand van de Sportclub 
- Deadline deelname = vrijdag 22 mei 
- Organisator of ambassadeur (keuze bevestigen via de mail) 
- Meer acties = meer ondersteuning 
- Herinneringsmail sturen naar alle sportclubs ! ! ! 

 
- Doe aan sport-beurs op zaterdag 5 september 
- Sportelteam Sport Vlaanderen? (€ 200/volledige dag, € 150/halve dag) 
- Workshop Etage Tropical? Dansen voor mensen met een beperking (€ 125/uur) 
- activiteiten volgende Sportraad bevestigen ! ! ! 
- herinneringsmail sturen naar alle sportclubs ! ! ! 

 
- Breng je sportclub naar school op woensdag 16 september 
 
- Initiaties van de sportclubs op de scholenveldloop op woensdag 23 september? 
- Hedwig: het zal moeilijk worden om leden te vinden (woensdag = werkdag voor veel 

leden), ook voor vrijwilligers en supporters moeilijker om zich vrij te maken. 
- mail richten naar de scholen (verantwoordelijkheid leerkrachten om de groepen te 

begeleiden), oproep naar vrijwilligers (ouders, Sportraad, …) 
- oproep naar sportclubs voor helpers én ideeën voor een belevingsloop ! ! ! 

 
  

5. Varia       
 

Chris: door de coronacrisis misschien niet in het land tijdens de Doe Aan Sport-beurs. 
Hopelijk mag en kan deze activiteit georganiseerd worden. 
 
Karen: oproep lanceren om foto’s van hartverwarmende (sportieve) momenten 
(handgeklap, wandelingen, fietstochten, schoolsport thuis, …) te delen met de 
sportdienst en nadien delen op de Facebook-pagina Moerbeke Sport.  
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Wim: wanneer kunnen we na de hele heisa van het coronavirus opnieuw evenementen 
organiseren? 
Sarah: er is een limiet (min. 2 weken op voorhand indienen) omdat de dossiers ook door 
de politie en brandweer goedgekeurd moeten worden. Bij spoed kunnen er wel sneller 
beslissingen genomen worden. Best reeds indienen (en laten goedkeuren) en afwachten 
tot er positief nieuws is i.v.m. organisatie van evenementen. Ten vroegste 8 juni mogen 
we een beslissing verwachten van de Nationale Veiligheidsraad i.v.m. (kleine) 
evenementen. 
Karen: bovenstaande info delen met alle sportclubs 
Sarah: goed idee, alles kan ingediend worden onder voorbehoud 
 
Hedwig: WhatsApp-groepen joggingclub Moerbeke zijn opnieuw geopend zodat mensen 
kunnen afspreken onder strikte voorwaarden (jezelf + max. 2 anderen, niet blijven 
“hangen” na de loopsessies, geen gebruik van de douches in de sporthal). Mensen 
mogen zich ook met de auto verplaatsen naar een locatie (bv. Heidebos)  
Vraag vorige Sportraad: Kan de sporthal langs binnen afgesloten worden?  
Robbie ging dit controleren → neen, niet gelukt met mijn sleutels! 
 
Luc VDB: komt er nog een infovergadering voor de buurtbewoners? 
Sarah:  
1. er komt een pagina op de gemeentelijke website waar buurtbewoners hun 
opmerkingen kunnen geven (bv. ’s ochtends te vroeg starten met de werken) en vragen 
kunnen stellen. Farys zal deze vragen beantwoorden. 
2. er wordt een kort, digitaal infomoment gepland met de buurtbewoners 
3. in september/oktober zal er een locatiebezoek van de werf + fysieke vergadering (met 
mondmaskers?) gepland worden. 
 
Luc VDB: de sportclubs hadden graag geargumenteerd worden de nieuwe sporthal er 
WEL moet komen. Wat doen we met deze argumenten/ verzamelde info? 
Sarah: het bezwaar blijft lopen, momenteel gaan de werken verder en zullen we de 
uitkomst van het bezwaar in de toekomst bekijken. He advies is om het verweer uit te 
stellen en geen “olie op het vuur te gooien”. 
 
Luc VDB: alle gebruikers van de sporthal en de turnzaal hebben een huurcontract 
gekregen. Hoe zit het met de zaalbezetting voor volgend seizoen? 
Robbie: de gegevens (data en uren van de verschillende sportclubs) worden verzameld in 
mei, indien er overlappingen zijn worden de betrokken sportclubs gecontacteerd. Eind 
mei/begin juni moet de definitieve zaalbezetting doorgegeven worden aan de sportclubs. 
Zo hebben de sportclubs tijd om het programma op te stellen en de leden te informeren.  

 
Thierry: vanaf vandaag mocht er opnieuw getennist worden onder strikte voorwaarden. 
 
Robbie: vanaf 1 augustus komt Veerle terug als sportfunctionaris.  
Vanaf 1 augustus zal ik mijn halftijds betrekking als jeugdambtenaar combineren met een 
andere halftijds betrekking (indien mogelijk voor de gemeente Moerbeke). 

 
 

Nieuwe data Werkgroep Sport en Beweging:  
Maandag 15 juni 2020 om 20u00 in de Raadzaal OF videoconference 
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