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Inleiding 

Op zaterdag 14 maart stond de laatste vergadering in thema van de kindergemeenteraad 
gepland. In de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 maart zijn de coronamaatregelen van 
kracht gegaan, waardoor de bijeenkomst niet kon doorgaan. 

Aangezien onduidelijk is of – en wanneer – een bijeenkomst opnieuw zal georganiseerd 
kunnen worden, werd beslist om deze bijeenkomst te vervangen door een online 
bevraging. Op deze manier kan het door de kindergemeenteraadsleden gekozen thema 
toch door de Kindergemeenteraad behandeld worden.  
 
De kindergemeenteraadsleden kregen een mail gestuurd waarin een link stond naar een 
online bevraging. In die bevraging werden er verschillende vragen en stellingen voorgelegd 
rond het thema sport. Deze zijn afkomstig van het ‘Tour de France’- spel die we op 
voorhand voorbereid hadden. 
 
13 kindergemeenteraadsleden hebben geantwoord op de online bevraging. 
De vragen en de antwoorden staan hieronder beschreven. 
 
 

1. Stellingen 
 
 

1. De buitenspeeldag gaat dit jaar door op woensdag 22 april. 
(aanvulling bij de opmaak van het verslag: ondertussen werd de 
Buitenspeeldag omwille van de maatregelen geannuleerd) Het is een leuk 
initiatief om kinderen te laten bewegen. 
 
- Mee eens 
- Nee 
- Ja, ik vind het heel leuk om te doen 
- Ja 
- Ja 
- Ja 
- Dat is het zeker! 
- Ja, maar ook om kinderen van verschillende scholen te laten 

samenkomen. En er kunnen ook nieuwe vriendschappen ontstaan. 
- Jazeker 
- Springkastelen voor jong en oud 
- Waar, ik vind de buitenspeeldag zelf ook heel leuk. 
- Ik hoop dat het zal kunnen doorgaan! Het is een leuke sportieve dag 

voor vele kinderen onder ons. Er zijn veel verschillende dingen om te 
doen. Zeker een bezoekje waard. 

- Ja. 
 
 
2. Deelnemen is belangrijker dan winnen. 

 
- Ja 
- Mee eens 
- Ja maar als je dan gewonnen hebt is het natuurlijk wel leuk 
- Ja 
- Ja 
- Ja 
- Zeker weten! 
- Ja, dat is waar. Want als je bijvoorbeeld een wedstrijd samen met vrienden 

doet is het meestal leuker dan winnen. 
- Inderdaad 
- / 
- Zeker weten!! 
- Ja, maar het is ook leuk om eens te winnen 
- Winnen is leuk maar een spel spelen en niet winnen kan ook leuk zijn als 

het spel leuk is 



 
3. Kinderen vinden tv-kijken of met de computer spelen leuker dan 

buiten spelen. 
 
- Niet mee eens 
- Ja 
- Ja 
- Ja 
- Ja 
- Ik vind dat dat niet kan en zelf is dat bij mij omgekeerd 
- Andere wel andere niet 
- Ik denk dat er veel kinderen met de computer spelletjes zitten te spelen 

en naar tv kijken. Maar voor mij persoonlijk is het gezonder om buiten te 
spelen. En er is buiten vaak zoveel te zien en te ontdekken. 

- Dat is wel waar 
- 1dag in de maand waar je niet op je gsm / computer mag zitten 
- Net altijd, op regendagen is het leuk om ook eens te gamen, maar ik vind 

buiten spelen leuker. 
- Buiten kan je van alles doen. Van een boek lezen of tikkertje. 
- Ik mag maar een half uur per dag schermtijd en buiten spelen is leuker. 

Als ik eens langer mag op een scherm spelen wordt ik daar moe van en 
wil ik meer en meer maar ik word er eigenlijk niet blij van. 

 
 
4. In Harelbeke is er qua sport voor elk wat wils. 
 

- Mee eens 
- Nee 
- Ja, dat zit wel goed 
- Nee 
- Ja 
- Ja 
- Ja, er is genoeg om te sporten 
- Dat weet ik niet zo zeker. Want sommige mensen hebben vaak andere 

sporten die ze liever dicht bij huis doen. 
- Ja, maar er kan nog iets meer keuze zijn 
- / 
- Ja 
- Dat is zeker zo. De meeste mogelijke sporten zijn er. 
- Ik weet het niet. Ik wil een zwembad in Harelbeke 

 
 
5. Ouders moeten hun kinderen verplichten om te sporten. 

 
- Mee eens 
- Nee 
- Nee, vind ik niet oké, want je mag wel zelf je sport kiezen 
- Nee 
- Nee 
- Nee 
- Niet per sé, als kinderen dat niet willen, moeten ze dat niet doen. 
- Nee, dat mag zeker niet. Kinderen moeten ook zelf kunnen kiezen. 
- Nee, kinderen moeten sporten omdat ze het graag doen en niet omdat het 

moet! 
- Dat moet nie perse         . 
- Je kan niemand verplichten om iets te doen. Er zijn kinderen die er het 

geld of de tijd niet voor hebben. Maar voor kinderen die er wel de 
mogelijkheid voor hebben is het een aanrader. 

- Nee 
- Misschien wel 
 

 
6. Sporten is gezond 

 



- Mee eens 
- Ja 
- Ja, maar wel niet te veel 
- Ja 
- Ja 
- Ja 
- Zeker 
- Ja, want dat houdt je fit en gezond. 
- Dat is waar 
- / 
- Sporten is niet alleen gezond, maar ook leuk. 
- Sporten is super gezond voor iedereen. Je gezondheid gaat ermee vooruit 

en tis nog plezant ook! 
- Ja 

 
 

7. Ik wil meer initiatie-sporten, proeven van verschillende sporten. 
 
- Mee eens 
- Ja 
- Nee, dat hoeft niet 
- Ja 
- Ja 
- Ja 
- Ja, er is te weinig om te proeven van sporten 
- Ja, dat zou wel leuk zijn. 
- Dat vind ik wel… eerst eens proberen voor je je voor lange tijd moet 

inschrijven. 
- / 
- Ja 
- Op school hebben we de meeste sporten al mogen uitproberen. Daardoor 

heb ik ook mijn sport (volleybal) leren kennen! De stad heeft daarvoor al 
een grote inspanning moeten doen denk ik. 

- Ja, is leuk. Misschien een soort buitenspeeldag maar dan met allemaal 
verschillende sporten en voor iets oudere kinderen? 

 
 

2. Aanvulzinnen 
 

1. Als ik een sportdag zou mogen organiseren, zouden deze sporten 
zeker aan bod komen: 
 

- Turnen, paardrijden, voetbal 
- Voetbal, fietsen, lopen, basketbal, zwemmen, springen, tikkertje, 

verstoppertje, pot pot vrij, chinees voetbal, volleybal, judo, karate 
- trampoline ! voetbal lopen volleybal turnen 
- freerunnen, volleybal, voetbal, atletiek, basketbal, turnen 
- badminton, voetbal... 
- Volleybal en voetbal 
- bubbelvoetbal, voetbal, muurklimmen, kayakken, ping pong... 
- Capoeira, basket, voetbal, volleybal, taekwondo, honkbal. 
- Voetbal, tennis, volleybal, ... de basis sporten , maar eens een sportdag 

met buitenlandse sporten zou ook wel eens leuk zijn 
- Dansen / lopen / voetbal / netbal.. 
- Voetbal, basketbal, tennis, trampolinespringen, fietsen, dansen, turnen, 

schaatsen. 
- Volleybal, basketbal, voetbal,... Maar ook minderbekende sporten. 
- Veldrijden :-) 
 
2. Rond deze thema's zou ik graag een sportkamp organiseren… 

 
- Turnen en trampoline omdat deze sporten bijna nooit aan bod komen 
- turnen paardrijden trampoline 
- avontuur, natuur 



- badminton 
- turnen 
- bos en natuur 
- Capoeira, taekwondo, voetbal, basketbal en volleybal 
- Avontuur, laser shooting, paintball 
- Dansen, voetbal 
- Eten, feest, blauw, geel 
- Avonturenkamp, danskamp, sportkamp 
- Veldrijden 
- Voetbal, fietsen, lopen, basketbal, zwemmen, springen, tikkertje, 

verstoppertje, pot pot vrij, chinees voetbal, volleybal, judo, karate 
 
 

3. Als er een nieuwe sporthal komt, zou ik graag deze zaken 
behouden ... (wat je leuk of goed vindt) en deze zaken toevoegen 
... (wat je mist of beter kan) 
 

- Trampolines en turn instrumenten 
- Die reclame aan de muur wil ik behouden 
- klimtoestellen, ballenrek, trampoline, netten voor balsporten, klimmuur, 

valmatten, 
- betere lijnen 
- een grote sporthal 
- klimtouwen, basketgoals, voetbalgoals, klimrekken, turnmatten... 
- Turnrekken, betere kleedkamers en de verschillende sporten 
- Een fitnessruimte met toestellen 
- / 
- Voetbal behouden en trampolinespringen toevoegen. 
- Een grote zaal, veel verschillende sporten die je kan uitoefenen. Ik mis 

niet echt dingen. 
- Ik weet het niet. 
- Behouden ... voetbal [met ... bedoel ik iets ervaar bv. chinees voetbal, 

gewone voetbal, en nog meer] 
toevoegen: een nieuwe sport die nog niet bestaat of een nieuwe die wel al 
bestaat 
 

 
4. Ik vind sporten leuk, omdat... 

 
- Het is gezond en je doet iets dat je graag doet 
- Ik mij dan niet verveel 
- Je je daar in kan uitleven 
- Je samen bent met vrienden, alle zorgen even opzij 
- Het ontspant 
- Het gezond is 
- Het houdt je fysiek en mentaal gezond 
- Ik dan ook naar buiten kan gaan en je blijft er fit en gezond van. 
- Ik vind sport niet zo leuk…sorry 
- Je dan minder verveeld en het is gewoon leuk. 
- Ik heeeeeeeeeeeel erg graag voetbal en omdat ik leuke vrienden heb. 
- Je je kan uitleven. Je leert nieuwe kinderen kennen. Je doet is waar je je 

goed bij voelt. 
- Ik vind het leuk om te doen wat ik op televisie zie (veldrijden). 

 
 
 
 
 
 

3. Sport in Harelbeke 
 

1. Heb jij je al eens ingeschreven voor een sportkamp in Harelbeke? 
Welk sportkamp? 

 



- Avonturenkamp in de Gavers 
- ik ben ooit al een keer ingeschreven voor te proeven van allerlei sporten 
- nee ik heb dat nog nooit gedaan 
- nee 
- één voor lopen, spelen,... 
- ja, paardrijden 
- nee, ik ben eigenlijk geen sporter 
- ik ben al op meerder sportkampen geweest. 
- Omnisportkamp 
- Nee 
- Ik doe elk jaar aan sportkamp maar niet in Harelbeke. Ik doe dat in 

Gullegem. Ik ga wel elk jaar op chirokamp in Stasegem. 
- Kleutersportkampen en omnisportkampen. Het was fijn om met een 

nieuwe groep kinderen in contact te komen. De kleuterkampen herinner 
ik me niet veel meer van maar de omnisportkampen die ik gedaan heb 
waren super leuk! 

- nee 
 
2. Was jouw straat al eens een speelstraat? Hoe vond je dit? 
 
- Nee maar wel bij mij in de buurt, en dat was super tof 
- Ik had nooit een speel straat maar het klinkt wel leuk 
- ja wij hebben elk jaar een speelstraat en ik vind dat wel leuk 
- nee 
- nee (vind ik jammer) 
- Nee er was in mijn straat nooit een speelstraat 
- nee, in mijn straat was er nog geen speelstraat. 
- Mijn straat is nog geen speelstraat geweest. 
- Nee 
- Nee 
- Ja er was al eens een speelstraat? ik vond dat super tof. 
- Mijn straat niet maar de straat naast mij wel en dat was echt wel leuk. Wel 

jammer dat er alleen maar jongere kinderen waren komen opdagen. Maar 
daar kan niemand wat aan doen. 

- Nee 
 
 
3. Welke sport zou je graag willen doen in Harelbeke, die er nu nog 

niet is? 
 

- Turnen en trampoline 
- Verschillende soorten voetbal 
- paardrijden maar ik weet niet zeker of ze dat hebben in harelbeke 
- atletiek, freerunnen 
- Lego bouwen 
- Alles is er 
- Atletiek 
- Turnen en volleybal 
- Schermen 
- / 
- Rugby 
- De sporten die ik doe zijn voor mij meer dan genoeg en ik weet niet echt 

wat we hier niet kunnen doen... 
- veldrijden 
 
 
4. Krijg je op school folders over het sportaanbod in Harelbeke? 

 
- Ja 
- Ja, heel veel 
- Bijna niet 
- Ja 
- Ja 
- Ja, soms een keer 



- Niet zo vaak 
- Ja  
- Ja 
- Ja 
- Ja!!! We krijgen veel foldertjes mee naar huis 
- Ja 
- Nee, ik denkt het niet 

 
 

4. Quiz 
 
De kindergemeenteraadsleden kregen een kruiswoordraadsel voorgeschoteld 
die ze moesten oplossen. Hieronder de vragen en antwoorden. De 
eindoplossing was sporten is leuk. 

 

1. Hoe noemt het stadion in Harelbeke?  
Forestiersstadion 

2. Waar zal de buitenspeeldag 2020 plaatvinden?  
Gavers 

3. Hoe noemt het Harelbeekse boekje waar alle kampen in beschreven staan? 
Vakantiekriebel 

4. Vorig jaar vond een EK in Harelbeke plaats. Welk EK was dit? Tip: Harry 
potter.  
EK Quidditch. 

5. Bij welke balsport is de bal niet rond?  
Rugby 

6. Deze raad heeft een adviserende en organisatorische rol voor alle sporten 
van Harelbeke.  
Sportraad 

7. Hoe wordt bij basketbalhet stuiteren van de bal genoemd om te kunnen 
lopen met de bal?  
Dribbelen 

8. Hoe noemt de koerswedstrijd dat doorgaat in Harelbeke?  
E3 

9. De verzamelnaam voor alle sporten voor mensen met een beperking.  
G-sport 

10. Wie is de Harelbeekse schepen van sport?  
Windels  

11. Waar gaan de olympische spelen van 2020 door?  
Japan  

 

 

 

 

 

 

  



Volgende bijeenkomsten 

 

De kindergemeenteraad komt voor een laatste keer bij elkaar om hun beslissingen aan het college 

voor te stellen. Wanneer deze datum zal gepland worden, is nog onduidelijk. Het zal vermoedelijk 

een maand later dan gewoonlijk zijn, begin juni, omwille van de coronamaatregelen. 

Op vrijdag 26 juni staat de kinderfuif gepland in Jeugdcentrum TSAS met als thema ‘Mexico’. 

Momenteel gaan we er van uit dat deze nog altijd kan doorgaan – houd deze datum dus zeker 

bezet in je agenda! (mocht de kinderfuif omwille van de coronamaatregelen niet kunnen doorgaan, 

dan laten we dit zeker weten)  

 

 


