
Antwoord op de schriftelijke vraag van mevrouw Caria De Jonghe in verband 
met de promotie van de voetbalclub ROFC Stokkel naar de nationale reeksen

Mevrouw,

Ik wil er u eerst en vooral van in kennis stellen dat aile gemeentediensten - via de Dienst Sport -  
permanent in contact staan met het bestuur van ROFC Stokkel, in het kader van een goede 
samenwerking die er al jarenlang is. U heeft gelijk wanneer u zegt dat de promotie een welverdiende 
belonmg is voor al het goede werk dat is verricht door de club, die een icoon is geworden in onze 
gemeente gedurende de laatste jaren.

Wat betreft de promotie naar de Nationale Reeksen (D3 Amateurdivisie), die pas laat is 
geofficialiseerd, meer bepaald op 16 jum 2018, na de Algemene vergadering van de KBVB, vindt u 
hieronder de antwoorden op uw vragen.

Op woensdag 27 juni 2018 heeft de gemeente een vergadering georganiseerd met de verschillende 
betrokken diensten om een totaalbeeld te verkrijgen op de noden en de eisen waaraan de Stokkelse 
club moet voldoen naar aanleiding van de promotie.

Ik heb overigens, op mijn initiatief, de voorzitter van ROFC Stokkel, Jo Draeck ontvangen op het 
gemeentehuis op donderdag 12 juli 2018. Het was het moment om samen eens grondig wat aile 
implicaties en reglementaire verplichtingen te bekijken.

De club ROFC Stokkel heeft de wens uitgedrukt om in het seizoen 2018-2019 zijn wedstrijden te 
spelen op het veld aan de Stokkelsesteenweg !

Als Burgemeester bevoegd voor Sport, ben ik met de club overeen gekomen om een evaluatie van de 
situatie te maken in het eerste semester van 2019 en in geval van het behoud van ROFC Stokkel (wat 
we allemaal wensen) in de nationale reeksen.

Er zullen in het komende seizoen slechts een paar wedstrijden zijn waar er meer supporters dan 
anders zullen te verwachten zijn ; voor de andere wedstrijden zou de opkomst ongeveer gelijk 
moeten zijn aan die zoals we die kenden toen we nog in l ste provinciale speelden.

Om de veiligheid perfect te kunnen garanderen, hebben we contact opgenomen met de bevoegde 
politiediensten, die ervaring hebben met dit soort ontmoetingen (zoals bijvoorbeeld de wedstrijd 
tegen White Star Woluwe, Royal Léopold Club) in het Fallon stadion.

We willen u ook volgende elementen ter kennis brengen aangaande de infrastructuur aan de 
Stokkelsesteenweg.

o De KBVB geeft twee laar de tijd aan een club die de promotie heeft gemaakt naar de 
nationale reeksen om zich in orde te stellen met het bestek • 40 zitplaatsen, 
versterkte terreinverlichting, gescheiden ingangen voor de supporters,



o Het voetbalterrein zelf voldoet aan de normen om te spelen gedurende het seizoen 
2018-2019 in de nationale competitie , het werd in juni nog gehomologeerd door de 
bevoegde instanties ;

o De twee doelen moeten worden vervangen. De gemeente heeft in juni een
offerteaanvraag uitgeschreven en de nieuwe doelen zullen worden geinstalleerd in 
augustus 2018, nog voor het begin van de competitie (op 2 september),

o De gemeentediensten zullen in augustus ook de trapleuningen ter hoogte van de 
kantine repareren ;

o De kosten die verbonden zijn aan de promotie naar D3 Amateurdivisie vallen effectief 
hoger uit dan voorheen (scheidsrechters, verplaatsingskosten per bus, garanties die 
moeten gegeven worden aan de KBVB inzake netheid van de plek, etc.) en de club zal 
hieraan tegemoet komen. De steun van de gemeente aan de club is niet van 
financiele aard, zoals u wel weet. Maar het spreekt voor zich dat wij onze 
inspanningen, die nu al aanzienlijk zijn, nog zullen verhogen inzake 
infrastructuurwerken.

Ik hoop dat ik hiermee al uw vragen heb beantwoord 

Met hoogachting,

Benoît Cerêxhe


