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Verslag Werkgroep Sport en Beweging vergadering 15/06/2020  
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 V  

deskundige De Block Karen X  

VC Spectrum De Nys Bavo X  

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 V  

Deskundige 
Van 
Kwikkelberghe Chris V  

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.  
Opvolgpunten: sportieve foto’s op de gemeentelijke website plaatsen → oproep naar 
alle verenigingen om foto’s te posten om Moerbeke in een positief daglicht te plaatsen. 
Verenigingen verwittigen dat ze tijdig evenementen kunnen aanvragen via het 
evenementenformulier (in voorbehoud van eventuele coronamaatregelen). 
https://www.moerbeke.be/evenement-aanvragen 
https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/ 

 
2. Opvolging Sportsite 

 
a. Geluidsmuur 

- De palen voor het plaatsen van de geluidspanelen van de geluidsmuur aan de sportsite 
zijn niet in voorraad. De aanlevering van de palen is met minstens 4 weken uitgesteld. De 
volledige geluidsmuur zal hierdoor niet afgewerkt geraken voor bouwverlof. We 
verwachten afwerking tegen eind augustus. 
 
b. Sloop sportcafé ‘t Plein 

- Deze week (of volgende week) start de aannemer met de ontmanteling van het sportcafé 
’t Plein. Omdat men over de fietssnelweg moet werken, staat de sloop van het gebouw 
gepland vanaf 1 juli (zomervakantie, geen fietsende schoolkinderen). Voor de gebruikers 
van de fietssnelweg wordt een omleiding voorzien. 

 
c. parkeerproblematiek sporthal   

- Door het gebrek aan parkeerplaatsen parkeren veel gebruikers van de sporthal en de 
tennisterreinen zich op de oprijlaan t.h.v. De Moerbei (tot ongenoegen van de 
buurtbewoners). De poort t.h.v. de voetbalterreinen wordt geopend en de gebruikers van 
de sporthal worden gevraagd om zich te parkeren t.h.v. de voetbalterreinen en zich te 
voet naar de sporthal te verplaatsen OF zich te parkeren op de parkeerstroken in de 
Hospicestraat of het Vlinderhof (niet t.h.v. de huizen). 

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

 
4. Opening peddelroute Waasland 
- Wegens het coronavirus werd de officiële opening van de peddelroute Waasland, 

gepland op zondag 29 maart te Puyenbroeck, geannuleerd. In het openingsweekend van 
zaterdag 4 en zondag 5 juli zal de peddelroute Waasland op een alternatieve wijze 
officieel geopend worden. Alle deelnemende gemeenten en steden zullen op hun locatie 
initiaties kano, kajak en/of SUP organiseren i.s.m. Sport Vlaanderen en de 
watersportfederaties. In Moerbeke zal deze opening doorgaan op zaterdag 4 juli van 
13.00 uur tot 15.00 uur aan het ponton aan de suikerfabrieksite. 

 
5. Moerbeke Jeugd zoekt vrijwilligers 
- Dit jaar is er geen speelpleinwerking voor kinderen +12 jaar. Deze doelgroep kan ook niet 

deelnemen aan de sport- of creakampen (tot 12 jaar). Daarom organiseert de 
jeugddienst in juli en augustus 10 tieneractiviteiten voor kinderen tussen 12 en 15 jaar. 
Om deze tieneractiviteiten in goede banen te leiden, is de jeugddienst van Moerbeke op 
zoek naar enthousiaste, gemotiveerde en bekwame vrijwilligers. Vandaar de oproep naar 
de sportclubs om deze informatie te delen met hun leden en begeleiders. 

http://www.moerbeke.be/
https://www.moerbeke.be/evenement-aanvragen
https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/
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6. Maand van de Sportclub 
- Deadline deelname = woensdag 10 juni 
- Organisator of ambassadeur (keuze bevestigen via de mail) 
- Meer acties = meer ondersteuning 

 
- 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 ! ! ! 

  
7. Big Battle 

 
Evenementen worden toegestaan door het gemeentebestuur als de federale richtlijnen 
(evenementen tot 200 personen, één bubbel tot 10 personen, …) gerespecteerd kunnen 
worden. 
Voor de organisatie van de Big Battle zijn er toch enkele praktische bezwaren (social 
distancing tijdens de proeven, materiaal ontsmetten na elke proef, inzet (oudere) 
vrijwilligers, … 
Kermissen zijn toegestaan, maar veel wijkcomités annuleren hun kermis wegens 
financiële zorgen (schrik om veel kosten te maken en nadien geen of weinig opbrengsten 
hebben). 
De werkgroep “Big Battle” zal een overlegmoment plannen om een alternatieve 
uitdaging (bv. fietszoektocht “Big Bicycle Battle”) te zoeken. Indien er een alternatief 
gevonden wordt, zullen de deelnemende groepen van vorig jaar hierover geïnformeerd 
worden. 
 

8. Varia       
 

Aimé: geen variapunten 
 
Karen: kunnen leden van de Jeugdraad (jeugdverenigingen ) helpen bij de organisatie van 
de scholenveldloop? 
Er is een “opkikkerpad” te Puyenbroeck. Kan deze informatie gepubliceerd worden op de 
gemeentelijke website? Inwoners van Moerbeke gaan vaak op uitstap naar Puyenbroeck 
en kunnen zo een ander deel van het Provinciaal Domein (her-)ontdekken. 

 
Wim: een computertechnische vraag: is het mogelijk om betaaltoestellen te huren en/of 
aan te kopen via de gemeente? Op vele evenementen zal contactloos betalen de norm 
(of verplicht) worden, vandaar de oproep om te investeren in zo’n betalingssysteem. 
 

http://www.moerbeke.be/
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Aimé: via Banksys kan je zo’n toestellen huren voor één dag, weekend, week of maand. 
 
Hedwig: via Payconic kan je ook contactloos betalen. De “aanbieder” heeft een code 
nodig (kan zelf op papier), de “gebruiker” moet deze code scannen met de smartphone, 
het bedrag ingeven en bevestigen. De aanbieder kan de verrichting controleren en het 
bedrag wordt op de rekening van de vereniging gestort. 
 
Karen: misschien interessant om zo’n betaalterminals aan te kopen voor alle Moerbeekse 
verenigingen? In de toekomst kunnen jeugdverenigingen deze terminals gebruiken voor 
hun fuiven, sportclubs voor hun wedstrijden of tornooien, culturele verenigingen voor 
hun evenementen, … 
 
Wim: de locatie Perenboom mag ook toegevoegd worden aan de Doe Aan Sport-beurs; 
Op die dag worden individuele ponywedstrijden gereden voor ruiters tussen 7 en 15 jaar. 
De wedstrijden gaan door van 9 uur t.e.m. 18 uur op het ruiterterrein “Perenboom”. 
 
Hedwig: vanuit de joggingclub Moerbeke zijn er slechts 1 à 2 kandidaten om te helpen 
begeleiden op de scholenveldloop. De leerkrachten (en ouders) zullen ingeschakeld 
moeten worden om de reeksen te begeleiden. 
Op 18 mei zijn de groepstrainingen hervat aan het Heidebos, de ideale locatie om de 
social distancing te bewaren. Vanaf donderdag 2 juli zullen de trainingen opnieuw 
doorgaan vertrekkende vanaf de sporthal.  
Voor de organisatie van de Moerhofloop wordt binnenkort een beslissing genomen. Het 
is niet eenvoudig om een loopwedstrijd te organiseren en te voldoen aan de strikte 
maatregelen (extra vrijwilligers om de social distancing te controleren, geen 
daginschrijvingen, deelnemers moeten op voorhand registreren, maatregelen gebruik 
kleedkamers, kleedkamers mogen nog niet gebruikt worden, …) 

 
Luc VDB: hoe zit het met de verdeling van de sporthal en de turnzaal voor volgend 
seizoen? Graag bevestiging van de uren, zodat de clubs hun leden kunnen informeren. 
Wijziging uurrooster Mini Moerbeke op maandag van 17.30 uur t.e.m. 21.00 uur. 
De berging van de sporthal (Mini Moerbeke, De Moerbei, gemeente) stond los en open 
→ alle gebruikers worden gevraagd om de berging steeds te sluiten én op slot te doen. 
De deur van de andere berging (klein materiaal) zit geklemd wegens het zakken van een 
plafondtegel. Mag deze plafondtegel verwijderd worden? → ja, geen probleem.  

 
Thierry: hoe zit het met de verdeling van de subsidies die het gemeentebestuur 
ontvangen heeft? → hierover is nog geen beslissing genomen. Staat geagendeerd op het 
college ter bespreking. 
Meer info: https://www.sport.vlaanderen/nieuws/overzicht-compensatiemaatregelen-
voor-sportorganisaties/ 
 
Karen: Hoe gaan jullie (de sportclubs) het verlies aan inkomsten compenseren? Door het 
lidgeld omhoog te trekken? 
 
Bavo: VC Spectrum zal i.p.v. het internationaal tornooi verschillende kleinere activiteiten 
organiseren. Dit jaar zal een kleine bijdrage gevraagd worden als lidgeld. 
 
Wim: het is belangrijk om als vereniging het inkomstenverlies aan te tonen, de winst die 
men normaal zou hebben bij het organiseren van de jaarlijkse evenementen. 

http://www.moerbeke.be/
https://www.sport.vlaanderen/nieuws/overzicht-compensatiemaatregelen-voor-sportorganisaties/
https://www.sport.vlaanderen/nieuws/overzicht-compensatiemaatregelen-voor-sportorganisaties/


 

 
 
 
 

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

 
Luc VDB: de sportfederaties geven het advies om minder lidgeld te vragen omdat de 
leden betaald hebben voor een volledig seizoen (september-juni), maar vanaf 14 maart 
geen (of minder) lessen hebben kunnen volgen. Omdat de lesgevers van Sportwerk 
Vlaanderen technisch werkloos waren, hebben de leden van Mini Moerbeke zo’n 30% 
van de geplande lessen niet kunnen volgen. Mini Moerbeke overweegt een financiële 
compensatie als diezelfde leden aansluiten voor volgend seizoen.   
 
Thierry: bij wind waait het zand van de berg op terrein 2. Hierdoor moest er reeds extra 
gravel aangekocht worden om het terrein te onderhouden. Bovendien is het niet 
aangenaam om te spelen terwijl er zand op het terrein waait. Is het mogelijk om doeken 
te voorzien om het zand te bedekken/af te schermen? → Robbie zal contact opnemen 
met de aannemer. 
 
Robbie: Veerle heeft ondertussen 1 maand ouderschapsverlof aangevraagd en zal vanaf 
1 september terugkeren als sportfunctionaris.  
 
Aime: best een nieuw overlegmoment plannen eind augustus. Via een Doodle zal een 
voorstel gedaan worden voor maandag 17, 24 of 31 augustus. 

 
 

Nieuwe data Werkgroep Sport en Beweging:  
Maandag 17, 24 of 31 augustus 2020 om 20u00 in de Raadzaal OF videoconference (Doodle) 

 

http://www.moerbeke.be/

