
 

 

Installatievergadering sportraad 12/6/2019 

Installatievergadering sportraad Deurne  

Verkiezing Raad van Bestuur  

Verslag 12 juni 2019 

Aanwezig: An Bogaerts (administratief assistent Deurne), Elke Brydenbach (districtsschepen voor 

sport), Fanny Vereecke (sportantenne Deurne)  

Elke aanwezige sportvereniging, aangesloten bij de sportraad, krijgt één stembrief. Volgende 

sportverenigingen zijn vertegenwoordigd: 

1 Antwaârpse Katapultclub 

2 Antwerp Atletics 

3 Antwerp Phantoms IJshockeyclub 

5 Antwerpse  Kunstschaatsclub Ruggeveld 

4 Antwerpse Korfbalclub - AKC 

6 Bewegingsstudio en Danstheater Easy Moving 

7 Boeckenberg Korfbal (Kon.) 

8 Brabo Atletiekclub 

9 Catbavrienden Korfbalclub (Kon.) 

10 De Vredekring - De Roosjes 

11 Deurnese IJsberen vzw 

12 K. Tubantia Borgerhout V.K. 

13 Kleuterschool voor Honden 

14 Kroontje 

15 KVC Olympic Deurne 

16 Rapid A.C. (Kon.) 

17 Rochus Deurne FC 

18 Royal Esso club 

19 Sporcrea Deurne 

20 Turnkring Silok 

21 WSV Club 76 Merksem 

22 WTC Zeestoempers 

 

Om 20.05 uur verwelkomt de bevoegde districtsschepen voor sport Elke Brydenbach de aanwezigen.  

Daarna geeft ze een toelichting over de werking van de sportraad en de vertegenwoordiging in de 

raad van de verschillende categorieën (vertegenwoordigers sportverenigingen en 

deskundigen/professionelen).  
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De stemming 

Aan de stemgerechtigden wordt uitgelegd op welke wijze ze geldig kunnen stemmen: door het zwart 

maken van het vakje voor de naam van de kandidaat. Elke vereniging moet minimaal één stem per 

categorie geven en heeft daarbovenop nog twee stemmen die ze vrij mogen verdelen.  

Concreet betekent dit dat een geldig stemformulier minimaal twee stemmen bevat, verspreid over 

de verschillende categorieën, en maximaal vier stemmen. 

De tien aanwezige kandidaten worden uitgenodigd om zich vooraan kort voor te stellen aan de 

vergadering.  

De sportantenne herhaalt voor de duidelijkheid nog eens de voorwaarden om geldig te stemmen, 

alvorens over te gaan tot het stemmen. Nadat iedereen zijn stembrief heeft ingevuld, worden deze 

opgehaald door An Bogaerts en Fanny Vereecke.  

Uitslag van de stemming 

Voor het tellen van de stemmen worden twee stemopnemers uit de algemene vergadering gevraagd 

om het tellen te volgen. Benny Van Loon en Gerard De Meyer zijn kandidaat en samen met Elke 

Brydenbach, Fanny Vereecke en An Bogaerts trekken zij zich terug in de collegezaal om de uitslag op 

te stellen. 

In totaal werden 22 stembrieven opgehaald, wat overeenkomt met het aantal stemgerechtigden. 

Alle 22 stembrieven waren geldig.  

Volgende personen werden verkozen voor de Raad van Bestuur van de sportraad Deurne 

(alfabetische volgorde): 

- Wout Adriaensen – vertegenwoordiger vanuit Boeckenberg KC: 7 stemmen 

- Luis Asselberghs – deskundige/professionele: 9 stemmen 

- Majika Beffie – deskundige/professionele: 6 stemmen 

- Peter Fischer – vertegenwoordiger vanuit Antwerp Athletics: 11 stemmen 

- Danielle Keurvels – vertegenwoordiger vanuit Turnkring Silok: 15 stemmen 

- Christian Pierre – vertegenwoordiger vanuit Antwerp Phantoms IJshockeyclub: 5 stemmen 

- Erik Van Loo – deskundige/professionele: 14 stemmen 

- Carlo Van Mol – vertegenwoordiger vanuit K. Rochus Deurne FC: 3 stemmen 

- Sandy Van Peetegem – vertegenwoordiger vanuit De Vredekring - De Roosjes: 2 stemmen 

Eerste opvolger is Dimitri De Loecker (K. Tubantia Borgerhout V.K.) die met 1 stem net buiten het 

bestuur valt.  

Districtsschepen Elke Brydenbach stelt de verkozen kandidaten voor aan de algemene vergadering. 

Zij vraagt hen daarna mee te komen naar de collegezaal om de bestuursfuncties te verdelen. 
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Er is 1 kandidaat voor het voorzitterschap: Danielle Keurvels. Ze wordt unaniem herverkozen als 

voorzitter. 

Er zijn 3 kandidaten voor de functie van ondervoorzitter: Wout Adriaensen, Luis Asselberghs en Peter 

Fischer. Bij de geheime stemming krijgt Luis Asselberghs 4 stemmen achter zijn naam, Peter Fischer 3 

stemmen en Wout Adriaensen 2 stemmen. Luis Asselberghs wordt verkozen tot de nieuwe 

ondervoorzitter.  

Er is 1 kandidaat voor de functie van secretaris: Erik Van Loo. Hij wordt unaniem herverkozen als 

secretaris. 


