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Verslag Werkgroep Sport en Beweging vergadering 17/08/2020  
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 V  

Joggingclub Moerbeke Van Beveren Hedwig V  

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 V  

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 X  
X = Aanwezig  V= Verontschuldigd  A= Afwezig 
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1. Project “Generatie Rookvrij” 

Gorik Zelderloo heeft meer informatie gegeven over het project “Generatie Rookvrij”. 
In Moerbeke wensen we de speel- en sportterreinen zoveel mogelijk rookvrij te maken. 
Het is niet de bedoeling om rokers te straffen of GAS-boetes op te leggen, maar vooral te 
sensibiliseren om niet te roken in de nabijheid van kinderen, want zien roken, doet 
roken. Zowel scholen als cultuur-, jeugd-, en sportverenigingen kunnen bijdragen aan 
rookvrije omgevingen. Het is de bedoeling om acties op te zetten, sportclubs te bevragen 
en inwoners te informeren. Mogelijk acties: muurschilderingen door kinderen met de 
tekst “bedankt om hier niet te roken”, rookvrije schoolpoort (niet roken aan de 
schoolpoort bij het afzetten en ophalen van de kinderen), op de nieuwe sportsite een 
rokersruimte/peukentegel uit het zicht van de spelende en sportende kinderen, … 
Meer informatie vinden jullie in de presentatie (zie bijlage). 

 
2. Goedkeuring vorig verslag en opvolging 

Er zijn te weinig leden aanwezig om het verslag goed te keuren. 
Dit verslag én vorig verslag goedkeuren op de volgende vergadering! 

 
3. Opvolging Sportsite 

 
a. sporthal 

- De bouw van de sporthal verloopt volgens planning. Momenteel zijn ze de binnenmuren 
aan het metsen en krijg je meer zicht op de verschillende ruimten in de sporthal. Het is de 
bedoeling dat de binnensporten vanaf begin volgend seizoen (2021-2022) kunnen 
plaatsvinden in de sporthal. 

 
b. Geluidsmuur 

 
- Na de palen is nu de levering van de geluidspanelen vertraagd. Fabrikant in Duitsland kan 

niet tijdig leveren omwille van sluiting fabriek door corona. Er wordt gezocht naar een 
alternatieve leverancier zodoende de vertraging van de levering beperkt te houden en de 
werken asap te kunnen afronden. 

- Grondwerken natuurgrasveld terrein 2 starten vermoedelijk in september.  
 
c. Sloop sportcafé ‘t Plein 

- De afbraakwerken van café ’t Plein lagen even stil tijdens het bouwverlof. De 
afbraakwerken zullen binnenkort opnieuw opstarten en zouden eind augustus afgerond 
moeten zijn.  

 
4. Teambuilding 
- Activiteit verplaatsen naar het voorjaar 2021 (Doodle)  

 
5. Coronamaatregelen 
- De meeste sportclubs hebben via hun federatie reeds richtlijnen gekregen voor een 

vlotte en veilige opstart van het nieuwe sportseizoen. 
- Max. 50 deelnemers + min. 1 volwassen begeleider 
- Mondmaskerplicht in de sporthal (van de voordeur tot kleedkamers/zaal) 
- Registratieplicht bij lessenreeksen 
- Handen en high-touch oppervlakken desinfecteren 
- Indoor max. 100 en outdoor max. 200 toeschouwers MET mondmasker 
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6. Maand van de Sportclub 
- Geen ondersteuning van Sport Vlaanderen, maar lokale initiatieven zijn toegestaan 
- Doe Aan Sport-beurs op zaterdag 5 september van 10 uur t.e.m. 17 uur in de turnzaal De 

Vlinderdreef. Sportclubs die wensen deel te nemen, kunnen zich nog aanmelden. 
- Breng je sportclub naar school op woensdag 16 september is een actie in het kader van 

“Maand van de Sportclub” en wordt niet ondersteund door Sport Vlaanderen. De 
directies van de (basis-)scholen zijn vrij om deze actie wel te organiseren. Leerlingen 
kunnen bv. wel in hun clubkledij naar school komen. 

- De scholenveldloop op woensdag 23 september wordt mogelijks op een andere, 
alternatieve manier georganiseerd (virtuele scholenveldloop tussen de verschillende 
scholen). Op maandag 24/8 staat er een overlegmoment met de leerkrachten 
Bewegingsopvoeding gepland, nadien kunnen we de knoop i.v.m. de organisatie van de 
scholenveldloop doorhakken. 

 
 

7. Varia       
- Sarah: Eerder communiceerden we dat de subsidie die we via de Vlaams overheid 

hebben ontvangen ter compensatie van de geleden coronaschade voor jeugd-, sport- en 
cultuurverenigingen verdeeld zouden worden in drie schijven (geleden schade, 
activiteiten in samenwerking met lokale horeca, Moerbeke Zomert). Gezien de nakende 
tweede coronagolf werden de extra activiteiten gedurende de vier 
evenementenweekends in juli en augustus geannuleerd. De resterende gelden uit schijf 2 
en 3 zullen daarom toegevoegd worden aan schijf 1 (geleden schade en niet-gederfde 
winsten) zodoende schijf 1 zo groot mogelijk te maken. Het CBS neemt hierover een 
concrete beslissing op maandag 24/8. Jullie worden hierover opnieuw ingelicht. 
Om het reglement voor de verdeling op te stellen wordt een groep van 
vertegenwoordigers uit jeugd-, sport- en cultuurraad samengesteld.  
 

- Aimé: geen variapunten 
 

- Karen: De start van het nieuwe sportseizoen betekent dat er (opnieuw) lidgelden betaald 
moeten worden. Sommige sportclubs vragen voor het eerst lidgeld, terwijl sommige 
ouders het financieel moeilijker hebben wegens corona (ontslagen, minder inkomsten, 
…). Is er een ondersteuningsmechanisme voor ouders? Te bespreken met Stephanie 
Poppe (OCMW) en communiceren aan de verschillende sportclubs (voorzitters). 

 
- Karen:  kan de sporthal komend seizoen goedkoper aangeboden worden omwille van de 

schade die verenigingen door corona hebben geleden?  
Antwoord Sarah: Er werd reeds een terugbetaling aan de verenigingen met 
jaarovereenkomst gedaan. 1/4e van de huurprijs werd in mindering gebracht voor 
komend seizoen, of terugbetaald.  
De huidige tarieven van de sporthal zijn reeds heel laag en niet-concurrentieel met 
omliggende gemeentes. Nu verlagen zou geen goed idee zijn in het kader van de 
aankomende verhoging bij in gebruik name nieuwe sporthal. 

 
- Robbie: Veerle zal vanaf 1 september terugkeren als sportfunctionaris.  

 

Nieuwe data Werkgroep Sport en Beweging:  
Maandag 12 oktober 2020 om 20u00 in de Raadzaal + videoconference 
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