
DENDERMONDE

Woordje van de voorzitter!
!

Ik	  weet	  niet	  of	  het	  aan	  mij	  ligt,	  maar	  ik	  heb	  het	  gevoel	  dat	  de	  tijd	  ieder	  jaar	  iets	  snel-‐
ler	  gaat.	  Sinds	  ik	  in	  2006	  voorzitter	  werd	  van	  de	  sportraad,	  is	  er	  heel	  wat	  ten	  goede	  
voor	  de	  sportclubs	  veranderd,	  en	  dit	  dankzij	  de	  inzet	  van	  mijn	  voltallig	  bestuur.	  
Dit	  alles	  vertaalde	  zich	  in	  een	  degelijk	  subsidiebeleid	  waar	  ieder	  gestructureerde	  
club	  kon	  van	  genieten.	  
De	  samenwerking	  tussen	  enerzijds	  het	  stadsbestuur,	  het	  AGB,	  sportdienst	  en	  	  an-‐
derzijds	  de	  sportraad	  was	  optimaal	  met	  een	  open	  beleid	  en	  een	  visie.	  	  
De	  subsidies	  voor	  de	  sportraad	  bleven	  behouden,	  wat	  ons	  als	  sportraad	  toeliet	  een	  
degelijk	  en	  ambitieus	  sportgala	  aan	  te	  bieden	  met	  speciale	  aandacht	  voor	  de	  G-‐	  
sporters.	  
In	  2006	  stelden	  we	  het	  sportbeleidsplan	  2008-‐2013	  voor.	  Daaruit	  bleek	  dat	  meer-‐
dere	  clubs	  zich	  aansloten	  bij	  	  de	  sportraad,	  maar	  het	  allerbelangrijkste	  was	  dat	  
Dendermonde	  aan	  het	  sporten	  ging	  en	  uiteindelijk	  was	  onze	  doelstelling	  bereikt.	  
In	  2014	  werd	  een	  meerjarenplan	  opgesteld	  met	  een	  visie	  naar	  de	  toekomst,	  uitbrei-‐
den,	  verbeteren	  en	  vernieuwen	  van	  bestaande	  sportaccommodaties,	  de	  organisatie	  
van	  sportkampen,	  infosessies	  voor	  de	  clubs,	  de	  «	  gele	  kaart	  »	  enz..	  !
Het	  beleid	  en	  de	  sportdienst	  	  spelen	  hierin	  een	  dragende	  rol	  en	  verantwoordelijk-‐
heid,	  waarvoor	  dank.	  
De	  raad	  van	  bestuur	  werd	  uitgebreid	  met	  een	  aantal	  nieuwe	  leden,	  ik	  wens	  hen	  bij	  
deze	  gelegenheid	  veel	  werkkracht	  toe	  in	  dienst	  van	  alle	  clubs	  en	  sportbeoefenaars.	  !
Het	  is	  me	  dan	  ook	  een	  voorrecht	  in	  naam	  van	  de	  sportraad	  u,	  uw	  club	  en	  uw	  familie	  
een	  vredevol,	  gezond	  en	  sportief	  nieuwjaar	  toe	  te	  wensen.	  	  
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !                                                                            Luc Dierick!
                                                                                            Voorzitter Sportraad !

                                                                                              Dendermonde

Sportraad Flash

Tijdens de laatste algemene vergadering heeft de voorzitter een       
oproep gedaan tot kandidaturen voor bestuurder van de sportraad. 
Twee kandidaten hebben zich gemeld en ze zijn verwelkomt door de 
voorzitter tijdens een raad van bestuur. Welkom tot het sportraad 
team! Jörg Ackermann is lid van de “Dender Eagles”, modelvliegtuigen 
met afstandsbediening en acrobatie. Ramesh Van Geeteruyen is lid van 
de Volleybal club “Snuffel” en heeft veel ervaring met ploegsporten.

Nieuwe bestuursleden!
            Nieuw bloed vervoegt het bestuur team van de Dendermondse sportraad

Jörg Ackermann Ramesh van Geeteruyen
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De Raad van Bestuur (RvB) van de Sportraad Dendermonde heeft in de loop van 2015     
enkele veranderingen aangebracht in verband met de betrokkenheid van de erkende clubs 
bij het bijwonen van de algemene vergaderingen. In de vorige jaren werd er opgemerkt dat 
steeds dezelfde erkende clubs afwezig (of verontschuldigd) waren op de toch belangrijke 
algemene vergadering. Om dit te verhelpen is er in de RvB dan ook beslist om de          
aanwezigheid van de verantwoordelijken van de sportclubs te bevorderen zodanig dat zij 
over alle belangrijke informatie beschikken. De RvB gaat ervan uit dat het niet kan dat een 
club, die een ernstige werking heeft en daarbij ook subsidies ontvangt van het Stadsbestuur, 
niet aanwezig is op een AV. We merkten dat er door deze maatregel het vergaderingslokaal   
nokvol zat tijdens de laatste AV van 26 oktober. De bedoeling is dan ook dat deze            
informatie doorsijpelt naar de besturen en de leden van de sportclubs. De voorzitter gaf 
ook nog mee dat de clubs die geschrapt werden als lid van de sportraad de volgende      
voordelen verliezen:!

•! Opname in de jaarlijkse brochure “Sportclubs in Dendermonde”!
•! De voordelen voor het gebruik van feestmateriaal (25% van de som)!
•! De voordelen bij retributies voor het gebruik van stadslokalen!!

De AV kreeg een overzicht van het werk van de RvB in de periode tussen 2 AV’s en kregen 
toelichting op de vragen die door de sportdienst werden ontvangen van de erkende sport-
clubs. De sportraad merkt dat er een kentering komt en dat clubs meer vragen beginnen te 
stellen. De RvB apprecieert dan ook dat alle informatie en e-mails worden gelezen door de 
voorzitters en doorgespeeld naar de achterban, dit kan alleen maar de sport ten goede   
komen.!
We zijn er voor jullie!

 Algemene vergadering 
Sportraad Dendermonde

DENDERMONDE        NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016! JAARGANG: 4 NR.: 1                                                       

�2



DENDERMONDEDENDERMONDE

Los in de winkelhaak!!
Elk nummer een club in de kijker

Sportclub  

in de  

kijker

Elke Flash zet een erkende                 
Dendermondse sportclub in de kijker, 
ditmaal viel het lot op voetbalclub SK 
Grembergen. De redactie reisde af naar 

de kantine van ‘den’ SK en had er een 
interview met de voorzitter Luc Dierick. !
SK Grembergen speelt in tweede        
provinciale C Oost-Vlaanderen in de 
KBVB.

SK Grembergen bestaat reeds van 1968 na de 
splitsing met Eendracht Grembergen en heeft 
het stamnummer 7166 van de koninklijke Belgi-
sche voetbalbond (KBVB). Luc Dierick kwam in 
het bestuur in 1971 na eerst een jaar stage te    
lopen en na de evaluatie door het toenmalige  
bestuur. Hij kreeg als eerste opdracht “opsporen 
wat verkeerd loopt en deze aankaarten bij het   
bestuur”. Na een aantal jaren zelf te hebben    
gespeeld voelde Luc dat hij beter naast het      
terre in z i jn capac i te i t kon laten z ien a l s 
“délégué”.
Festiviteiten organiseren waren ook zijn ding. Hij deed ook het voorstel om de               
infrastructuur van SK te verbeteren. Door het projectmatig indienen voor het verkrijgen 
van subsidies voor infrastructuurverbetering werd er een sportinfrastructuur opgebouwd 
die mag worden gezien! Het bestuur waakt over de polyvalentie van de gebouwen zoals 
het opleidingslokaal, dat tevens ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt. Er kon 
een tweede voetbalterrein aangekocht worden. Een lening heeft het mogelijk gemaakt om 
het tweede terrein bespeelbaar te maken, en mede de hulp van de stad werd er verlichting   
geplaatst. Bij de infrastructuurwerken werd rekening gehouden met personen met een  

beperking, vandaar het hellend vlak en de toe-
gankelijkheid van de kantine en de sanitaire 
installatie. Dit  alles is alléén mogelijk       
wanneer je beschikt over een goed werkend 
bestuur en een   schare van medewerkers.  
Menige discussies en vergaderingen werden 
gehouden met de   fiscus om het gelijk te    
halen in de interpretatie van belastbare aftrek 
van zaken voor de uitbating van een          
voetbalclub (het zou leerrijk zijn voor de    
specifieke sportclubs die een kantine bezitten 
om van elkaars ervaring met de fiscus te leren 

om zaken te implementeren, nvdr.). De vergoedingen verlopen volgens het trainers-!
diploma en het spreekt vanzelf dat alles officieel gebeurt, ook de vergoeding van de       
spelers.

Juliana Rooman & Luc Dierick
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Heden ten dage beschikt SK over twee    
terreinen maar dat is dan ook broodnodig 
wanneer men weet dat SK over 17 ploegen 
beschikt van piepjong tot volwassenen. Voor 
de U18 zijn dat  14 ploegen. De voorzitter 
bevestigt dat de jeugdwerking beschikt over 
4 à 5 trainers met een diploma (trainer B, 
tevens ook Bachelors en Masters in Licha-
melijke Opvoeding) van de Vlaamse Trainer 
School van Sport Vlaanderen (voormalig 
Bloso). Eén van de jeugdcoördinatoren is 
Kevin Buydts  die tevens werkzaam is in het 
Vlaams Instituut voor Sportbeheer en      
Recreatiebeleid. Hij is een zeer enthousiaste 
en competente jongeman met een niet aflatende inzet .!
SK Grembergen heeft vier jeugdcoördinatoren binnen de club die stuk voor stuk hun 
handen vol hebben om te zorgen dat de jeugd in de beste omstandigheden hun sport kun-
nen bedrijven. Hans Burghgrave is trouwens de man die deze constructie heeft gestart en 
uitgebouwd.!
Dat SK Grembergen over een uitgebreide en goed gestructureerde website beschikt is 
binnen de andere clubs algemeen bekend. In dit geval beschikt SK Grembergen over een 
bestuurslid Maurits De Lendecker die naast voorzitter van de sportieve cel tijd vrijmaakt 
om de website actueel te houden  en leuke anekdotes  weet te vertellen. !
De ethiek en veiligheid van de jeugdige spelers staat centraal en wordt nog eens benadrukt 
door de banner van “Panathlon" die de regels opsomt van de rechten van het kind in de 
sport, deze hangt in de kantine.!!
Het maatschappelijke en sociaal doel van SK gaat verder dan alleen maar voetbal spelen. 
Door de actieve bestuurders worden verschillende zaken georganiseerd om de supporters 
en familie te stimuleren voor samenwerking met bijvoorbeeld een “Quiz”.!!
Op de vraag of ze op de steun van de KBVB mogen rekenen is de voorzitter kordaat. De 
kleine ploegen hebben zeer weinig steun of communicatie van de nationale bond, eerder 
controlerende rol die over het algemeen alléén maar geld kosten.  De voorzitter pleit voor 
een KBVB die meer de kleine clubs zou ondersteunen met bijvoorbeeld een subsidie uit 
te keren naar die clubs die trainers met diploma’s tewerkstellen, wat de kwaliteit van trai-
ning en omkadering ten goede komt. Bij nieuwe formules van spelen (2 tegen 2) moet de 
club kleine, veilige doeltjes voorzien om dit te kunnen implementeren. Ook bij transfers 
kan dat nefast zijn voor de club waar hij/zij werd opgeleid. Men krijgt geen vergoeding om 
de opleidingskosten gedeeltelijk te recupereren (arrest Bosman).!!
Ook werd het luik belicht in verband met sponsors waarbij men begrijpt dat een kantine 
voor een voetbalclub van cruciaal belang is daar ze een grote percentage van de omzet   
garandeert. Een jaar omzet omvat kantine-inkomsten, sponsors en zaken zoals tombola, 
eetfestijnen en quiz.!
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In een club op ons niveau en       
waarschijnlijk ook andere hoger   
gekwalificeerde clubs is het belang 
van een degelijk werking te hebben 
en letterlijk steeds kort op de bal 
spelen. Het is evident dat de taak  
van het secretariaat van primordiaal 
belang is.!
 De Voorzitter sluit het interview af 
met deze woorden: “En als u me toe-
laat wil ik nog eens benadrukken dat 
alle bestuursleden, vrijwilligers en 
medewerkers mijn volle respect en 
waardering krijgen en verdienen”.!!

De redactie neemt afscheid van een tevreden voorzitter en zijn fiere vrijwilligster met een 
glas “Cava”.!!
Patrick Van Campenhout!!
In het volgende nieuwe artikel « Vrijwillig(st)er in de kijker » gaat u kennis maken 
met een uitzonderlijke dame waarover de voorzitter meer dan fier is die bij SK 
Grembergen vrijwilligerswerk doet!

Thuis achter de toog!
Mensen van goede wil.

Vrijwillig-
 

(st)er  

in de kijker

De redactie pakt uit met een nieuwe ru-
briek, “Vrijwillig(st)er in de kijker”. De 
eerste aan wie deze eer te beurt valt is 
een bijzondere vrouw, Juliana Rooman, 

een begrip in de kantine van SK    
Grembergen. Zij is een kranige dame van 
77 lentes jong en is reeds zo’n 24 jaar 
vrijwilligster bij SK Grembergen.

Juliana kwam in contact met de Grembergse voetbalclub door haar zoon die er toen  
voetbalde. Zij ging steeds mee op verplaatsing en steunde de club door regelmatig de was 
te doen. Haar engagement liet niet op haar wachten en zij hielp achter de toog en dit nu 
reeds voor vele jaren. Juliana is niet alleen een vaste waarde in de kantine maar zij is ook 
uitgegroeid tot een vertrouwenspersoon van het bestuur en de spelers, wat van               
onschatbare waarde is voor een club, ze is een onmisbare schakel! De bestellingen,        
inventaris en financiële controle van de kantine wordt door haar gerapporteerd aan de 
voorzitter. Ze is van helpster naar expert (kleine dictator achter de toog ☺) uitgegroeid en 
een kei in het ontvangen van mensen en ze is er ook niet bang voor om deze op hun plaats 
te zetten als de gemoederen wat hoger oplopen. Zij heeft ook een groot hart voor de              
supporterende viervoeters.
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Wanneer men even overweegt dat deze dame 
van 8 uur s’ochtends soms tot 8 uur s ‘avonds  
actief is dan kan men zeker spreken over een 
totale passie om mensen te bedienen. De    
voorzitter en het voltallig bestuur zijn dan ook 
vol lof over Juliana en zij is zonder enige twijfel 
een grote vaste waarde in deze                      
voetbalomgeving. (Ze mogen er niet aan denken 
dat zij zou komen weg te vallen.) Soms is het   
interessant om even stil te staan wat deze    
vrijwilligers allemaal opofferen voor andere 
mensen. Zij bezitten een grote lading mensen-
kennis, empathie en altruïsme. Het zal ook te 
maken hebben met een generatieperceptie die niet altijd wordt doorgegeven naar de    
volgende. Vele clubs klagen dan ook dat zij niet genoeg vrijwilligers hebben om een vlotte 
en evolutieve ontwikkeling van hun club kunnen bewerkstelligen, hierdoor kunnen ze tot 
een bepaald niveau groeien maar niet tot waar de club echt zou willen evolueren.!!
In de kantine is Juliana de eerste aanwezig en de laatste weer weg. Zelf zegt ze veel plezier 
te beleven aan dit engagement en hoopt dit nog vele jaren te kunnen doen. Op maandag is 
ze met haar collega vanaf 07u00 aanwezig en wordt de kantine grondig geschrobd en ge-
kuist. Rond 10u00 komt dan de voorzitter om even een gezellige kop koffie te drinken en 
dit met een lekker gebakje. Tijdens deze pauze worden er ook nog zaken verder bespro-
ken. !
Juliana’s	  levenswijsheid	  vertelt	  ons	  dat	  ze	  geen	  tijd	  heeft	  om	  te	  zeuren	  en	  zich	  te	  beklagen	  
maar	  integendeel	  zeer	  actief	  blijven	  in	  een	  club,	  HAAR	  TWEEDE	  THUIS	  !	  
De	  redactie	  dankt	  Juliana	  voor	  al	  wat	  zij	  heeft	  verwezenlijkt	  en	  wenst	  haar	  nog	  zeer	  veel	  
succes	  achter	  de	  toog.	  

G-Sport in Dendermonde!
Een stand van zaken van de G-Fanman.

Na het uitgebreide concept van «Sport voor Allen» dat Sport Vlaanderen (ex-Bloso) jaren 
geleden startte, was het duidelijk dat dit voor alle inwoners van de steden en gemeenten 
moest gelden. De Europese Unie (EU) schreef ook wetten uit waar iedereen in de 28     
lidstaten het recht heeft tot bewegen en sport te beoefenen. In Dendermonde werd het 
één van de speerpunten voor het meerjarenplan 2014-2019 om de inwoners van            
Dendermonde niet alleen een gezonde omgeving te bieden maar ook een omkadering en 
facilitering voor het beoefenen van sport om de gezondheid van de bevolking te             
bevorderen.!
In de sportdienst werd iemand aangesteld om dit te organiseren en op te volgen. Wij 
noemen hem de G-Fanman, met de G van «GEWELDIG». Die G-Fanman is                
Bart Claessens, een jonge, zeer gemotiveerd iemand die zijn enthousiasme kan            
overbrengen naar iedereen. Zijn doelgroep zijn de G-sporters. De stad Dendermonde    
begon de G-sporten te promoten, ondersteunen en infrastructuur ter beschikking te    
stellen. Tot op heden zijn er verschillende G-afdelingen ontstaan in verschillende sporten:

Indien jullie een voorstel van een fenomenale vrijwillig(st)er hebben stuur het ons dan      
gerust door!
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!

Kalender!
februari-april!

08-14 februari 

Sportkampen Krokusvakantie	


(Sportcentrum Sint-Gillis-Dendermonde)	


15 februari 

Sportgala werkgroep (19u00)	


Vergadering Raad van Bestuur (20u00)	


(Sportcentrum Sint-Gillis-Dendermonde)	


14 maart 

Sportgala werkgroep (19u00)	


Vergadering Raad van Bestuur (20u00)	


(Sportcentrum Sint-Gillis-Dendermonde)	


28 maart - 10 april 

Sportkampen Paasvakantie	


(Sportcentrum Sint-Gillis-Dendermonde)	


13 april 

Buitenspeeldag	


(Sportcentrum Sint-Gillis-Dendermonde)	


18 april 

Sportgala werkgroep (19u00)	


Vergadering Raad van Bestuur (20u00)	


(Sportcentrum Sint-Gillis-Dendermonde)

WERKTEN MEE AAN 
DIT NUMMER

Luc Dierick!
Patrick Van Campenhout!

Jelle Vlaeminck!
Alfonso De Keyser!

Patrick Van den Abbeele!
Inge De Veylder!
Bart Claessens!

Patricia Lamberts

DENDERMONDE

•! G-badminton!
•! G-gymnastiek!
•! G-basketbal!
•! G-wielrennen!
•! G-dans!
•! G-zwemmen!
•! G-voetbal!
•! G-wandelen !
•! G-korfbal

     !!
Bart meldt ook dat, om alle G-sporters te kunnen opvangen, er nood is aan nieuwe G-
sportafdelingen binnen de erkende sportclubs in Dendermonde. De bestaande G-sportaf-
delingen zitten praktisch aan hun maximum inschrijvingen.!
Hij doet een warme oproep naar alle erkende clubs om eens te bekijken of zij een G-afde-
ling kunnen lanceren. Ze kunnen op de volle ondersteuning van onze G-Fanman rekenen.!!
Meer info bij de sportdienst Dendermonde tel. 052-21 06 12 en facebookpagina G sport 
Dendermonde.

      Op 27 september 2015 werd een G-sportdag georganiseerd in het Sportcentrum van Sint-
Gillis-Dendermonde en daar hebben niet minder dan 96 G-sporters aan deelgenomen!  
G-Fanman Bart moet de coördinatie verzorgen voor : G-sportdag, G-wielerdag,            
G-trainerscursussen, G-sporttrainingen stad en G-sportondersteuning, een hele            
G-boterham.

25 april 

Algemene vergadering Sportraad	


(Sportcentrum Sint-Gillis-Dendermonde)	


28 april 

Sporteldag 50+	


(Sporthal Lebbeke)	


08 mei 

G-wielerwedstrijd + G-sportinitiatie	


(Sportcentrum Sint-Gillis-Dendermonde)	


15 mei 

Roparun Stad Dendermonde	


23 mei 

Sportgala werkgroep (19u00)	


Vergadering Raad van Bestuur (20u00)	


(Sportcentrum Sint-Gillis-Dendermonde)	


20 juni 

Sportgala werkgroep (19u00)	


Vergadering Raad van Bestuur (20u00)	


(Sportcentrum Sint-Gillis-Dendermonde)	


24 juni 

Sportgala Dendermonde	


(Sportcentrum Sint-Gillis-Dendermonde)

We gaan ervoor 
2016 wordt een 
G(eweldig)-jaar!
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Met veel dank aan onze 
sponsors

“Met een hart voor sport!”
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