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Verslag Sportraad volgnummer 2021/01 
      
Datum: 23/03/2021 
Doel vergadering : Sportraad 
Uur: 19.30  
Locatie: Digitaal via Zoom    
Datum en uur volgende vergadering: nog te bepalen 
 

Aanwezig 

Naam Organisatie Naam Organisatie 

Dany Arcay 
Voorzitter Sportraad 
Duikclub ‘De Ottters’ 

Jef Boudewijns Dansprovant vzw - rolstoeldansclub 

Wim van Boven 
Dans- en turnkring 
Antverpia 

Hilde Joossens Start 2 move/  Powerwalking Ekeren 

Kevin Sterkens TTC Nodo Marc Hendrickx Atletiekclub Break 

Annemie Plompen Districtsschepen voor sport Raymond Leemans  Minigolf Rozemaai 

Tom de Backer 
Trainer Freerunning ‘Deugd 
& Moed’ 

Sofie Bras Sportantenne Ekeren 

Frans Van den Wyngaert 
Voorzitter Stedelijke 
Sportraad 

  

Verontschuldigd 

Guido van Alsenoy 
 

Ekerse Freaken Alfred Laseure Baekma vzw 
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1. Agenda 
 
 Impact corona op werking sportclubs 
 voorbije en toekomstige sportevenementen (coronaproof) 
 stand van zaken aanvragen werkingssubsidies sport 
 update sportinfrastructuur 
 varia + rondvraag 
 

2. Verslag 
 
a) Impact Corona op de werking sportclubs: 

 
 Minigolf Rozemaai (Raymond Leemans): momenteel heeft de club geen trainingslocatie meer. De terreinen werden afgebroken omwille 

van de bouw van de school Heder. Club moet uitwijken naar Aalst als alternatieve trainingslocatie. Internationale Wedstrijden werden 
afgeschaft. De club hoopt volgend jaar oktober terug te starten.  

 Deugd en Moed (Tom De Backer): Uurrooster werd gewijzigd om zoveel mogelijk contact tussen de verschillende bubbels te vermijden. 
Lessen gaan door in sportbubbels. Goed nieuws: ondanks corona heeft Deugd en Moed toch een kampioen trampoline naar het EK mogen 
sturen 

 Powerwalking (Hilde Joossens): Momenteel begeleidt Hilde geen powerwalker meer maar Hilde organiseerde wel een Challenge in 
december met als doel 2020 km. In januari werd een 2de uitdaging gelanceerd: samen wandelen we zoveel mogelijk kilometers in 30 
dagen. 34 sportievelingen schreven zich in.  

 Joggers en AC Break (Marc): De joggers lopen in kleine groepen. Atletiekclub: de jeugdtrainingen zullen in overeenstemming met deze 
regels worden aangepast. Wedstrijden zijn opgeschort.  

 Jespo en stedelijke sportraad (Frans Van den Wyngaert) Jespo: dramatisch: 20% minder inschrijvingen. De vergaderingen met de 
stedelijke sportraad staan op laag pitje.  

 Antverpia (Wim Van Boven):  Alleen de jongsten trainen momenteel omdat alle trainingen indoor zijn. De sociale contacten zijn tot een 
minimum herleid in de club en ook de oorlogskas raakt stilaan op.   

 Jef – Dansprovant: De werking ligt volledig stil . Dikwijls leden in instellingen. Nu worden deze mensen gevaccineerd. Om het contact met 
de leden warm te houden werden er filmpjes van dansen gepost op de website en werden er kaartjes gestuurd naar de leden. Jef hoopt 
om in september opnieuw te kunnen starten maar zullen starten van zodra het mag.  Ze hebben zelfs een online wedstrijd gehouden. 
 

b) Voorbije en toekomstige sportevenementen (coronaproof) 
   
 Virtuele appelbollenloop: tijdens de kerstvakantie en de eerste week van januari konden deelnemers in eigen bubbel een uitgestippelde 

route lopen van 2, 5 of 10 km. Na inschrijving en betaling kregen alle deelnemers een tegoedbon voor een appelbol die opgehaald kon 
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worden bij een Ekerse bakker.  Tussen 21/12 en 11/1 liepen 92 deelnemers 5 of 10 km in hun eigen bubbel. De Appelbollenloop bracht 
230 euro op. Het district Ekeren besliste deze opbrengst te schenken aan vzw ArmenTeKort. Zij fietsten en liepen sowieso 25 000 km bij 
elkaar voor 5 000 buddys. Wie meer wil weten over het buddy-project, surft naar www.armentekort.be. 

 Skate-initiaties:  
In samenwerking met Sport Vlaanderen organiseert Ekeren skateboardinitiaties op woensdag 19 mei 2021 voor 12 tot 18-jarigen en op 
zondag 6 juni 2021 voor de 8 tot 12 jarigen. We zijn hiervoor op zoek naar een gemotiveerde skate-instructeur  

 AC Break Kom Op Tegen Kankerloop 2021 – 1 En 2 Mei Ekeren 
Na de afgelasting omwille van de lockdown vorig jaar zal Kom op Tegen Kankerloop er ook dit jaar anders uitzien. Een echte 
stratenloop met publiek door het centrum van Ekeren zal nog niet mogelijk zijn, maar de club biedt wel een virtuele loop aan. 

Start en aankomst liggen in het Veltwijckpark in Ekeren. Je loopt langs een bewegwijzerde route doorheen het park en het 
natuurgebied de Oude Landen. De bewegwijzering is aanwezig op zaterdag 1 en zondag 2 mei. 

Deelname is kosteloos, maar de club stelt voor dat elke deelnemer een kleine bijdrage stort voor Kom Op Tegen Kanker. Hopelijk 
levert dat ook dit jaar een mooie bijdrage op.  

10000-stappenproject Sport Vlaanderen 

Het Vlaams instituut Gezond Leven’ en Sport Vlaanderen wil dit project de komende 4 jaar nieuw leven inblazen met als doel: 
gezondere inwoners die streven naar 10.000 stappen per dag.   
Door samen te werken met lokale diensten en partners kunnen we voor dit 10.000 stappen project meer draagvlak creëren en de 
campagne een originele en geslaagde invulling geven. 
 
Timing van het project: 
De brede communicatiecampagne naar de burgers start in oktober 2021. 
Van februari tot april is de voorbereidingsfase en het dient het project vorm te krijgen. 
Begin mei dient de bestelling van materialen (wegwijzers, promotiemateriaal) doorgegeven te worden.  
 
In Ekeren: 
We denken na over een beweegvriendelijke omgeving. We brengen in de reeds bestaande initiatieven en wandelingen in kaart. We 
zoeken naar extra partners en linken binnen het district. 
Hier vind je meer informatie over het project 10.000 stappen:  https://www.gezondleven.be/opleidingen/elearning/e-learning-10-000-
stappen 

 
c) Stand van zaken werkingssubsidies 

De aanvragen lopen binnen. De deadline is 31 maart 2021. 
 
 

d) Update sportinfrastructuur  
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 Petanquebanen ter hoogte van de kantine van het zwembad en de fietsenstalling van turnkring Deugd & Moed. 
 We zochten een uitbater voor de cafetaria van het zwembad.  Update 3/5/21 -  Uitbater is gevonden. 
 2 basketterreinen worden gerenoveerd: basketterrein op schoonbroek en basketterrein in de Tweekronenstraat . Deze laatste wordt een 

half basketterrein en een half veld om te fietsen en te rolschaatsen. 
 Aanleg van een voetbalcourt op de sportvelden (aan de nieuwe school Heder) in het kader van het project ‘Belgian Red Courts’ van de 

Koninklijke Belgische Voetbalbond. 
 
In 2005 bouwde de KBVB en de UEFA samen met de stad de minipitch in de Schoutlaan samen met 39 andere veldjes in België. Enkel de 
districten ‘Ekeren’ en Borgerhout waren de enige districten waar een minipitch in deze samenwerking werd gebouwd. Aanvankelijk wenst 
dit nieuwe project deze voetbalveldjes te renoveren. 
 
De doelstelling van dit ‘Belgian Red Court project’ is het bevorderen van de sociale cohesie door wekelijks sociale en sportieve 
activiteiten te organiseren in samenwerking met lokale voetbalclubs. 
Vandaar de keuze om een nieuwe voetbalcourt op het sportterrein aan de school Heder te realiseren.  

 De concessie van de korfbal in Hof De Bist is gestopt en komt vrij.  Deze moet nog nagekeken worden door Vespa maar indien 
interesse graag iets laten weten aan de sportantenne 

 De schakelaar aan de atletiekpiste werkt goed en blijft een uur aan 
 

 
e) Varia 

 Guido Van Alsenoy is op zoek naar een nieuwe locatie/infrastructuur om te kegelen met de club De Ekerse Freaken. Mogelijkheid 
verlichting calisthenicsparcours? (vraag Tom) 

 Vraag van de sportraad: de sportraad mee opnemen in communicatie van evenementen 
 Antverpia bedankt Antwerpen voor de schilderwerken in de turnzaal aan de Schriek 
 Jef vraagt zich af of de clubs weten dat een algemene vergadering eens per jaar verplicht is en dat ze weten hoe ze dit nu moeten laten 

doorgaan. 
 

 
  
 

 


