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Huidige situatie – timing

EIND JANUARI

SPORTDIENST:
-

aanvraagdocumenten voor werkingssubsidies van het voorbije werkjaar worden verstuurd naar alle erkende sportverenigingen
aanvraagdocumenten voor impulssubsidies van het voorbije werkjaar worden verstuurd naar alle erkende sportverenigingen met jeugdwerking
aanvraagdocument extra toelagen voor het komende werkjaar worden verstuurd naar alle erkende sportverenigingen

VOOR 1 MAART:
SPORTVERENIGINGEN:
-

alle subsidiedossier (werkings- en impulssubsidie en aanvraag extra toelagen) worden door de sportverenigingen ingediend voor 1 maart.

VOOR 31 MEI:
SPORTDIENST:
-

de verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 31 mei.
( met advies sportraad + goedkeuring college)

VEREENVOUDIGEN

BEGIN JULI:
SPORTDIENST:
-

aanvraagdocumenten voor erkenning voor het huidige werkjaar worden verstuurd naar alle erkende sportverenigingen

VOOR 15 JULI:
SPORTDIENST (+ FINANCIËLE DIENST)
-

De betaling van de gewone en impulssubsidie zal gebeuren na goedkeuring van het College en vóór 15 juli.
De betaling van de extra toelagen van de evenementen die plaatsvinden tussen januari en augustus worden uitbetaald met de gewone en impulssubsidie.

VOOR 1 AUGUSTUS:
SPORTVERENIGINGEN:
-

alle erkenningsaanvragen worden door de sportverenigingen ingediend voor 1 augustus.

VOOR 15 SEPTEMBER
SPORTDIENST
-

www.ronse.be

De bekendmaking van erkenning vindt jaarlijks plaats op uiterlijk 15 september. (met advies sportraad + goedkeuring college)

VOOR EIND NOVEMBER
SPORTDIENST (+ FINANCIËLE DIENST)
-

De betaling van de extra toelagen van de evenementen die plaatsvinden tussen september en december worden uitbetaald voor eind november
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Huidige situatie – problemen
Zware administratieve takenlast voor clubs:
• Meerdere subsidies in verschillende dossiers (werkingssubsidies,
impulssubsidies en extra toelagen)
• Erkenningsdossier en subsidiedossier
Verschillende dossiers met verschillende timing: onduidelijkheid
Verouderde parameters (clubblad, aanwezigheid algemene vergaderingen,…)
Subsidieverwerking niet transparant
Tijdrovende verwerking met veel controle
Niet digitaal
ZELFDE PROBLEMEN STELLEN ZICH BIJ DE DIENSTEN JEUGD EN CULTUUR
www.ronse.be
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Voorstel 2020-2021: het ondersteuningsdossier (1)
Nieuwe vereenvoudigde timing, met 1 indienmoment /jaar
Intersectoraal (Jeugd – Cultuur – Sport) erkenningsreglement met mogelijkheid tot light* erkenning
en erkenning voor subsidiëring
•

* Light: enkel voor logistieke ondersteuning, gunstige tarieven en uitlenen materiaal

Integratie van erkenningsdossier in subsidiedossier
•

Erkenningsreglement = subsidiereglement

•

Erkenningsdossier = subsidiedossier

•

Erkenning blijft gelden tot wanneer blijkt er niet meer voldaan wordt

Subsidiereglement: 1 reglement voor werkingssubsidies en projectsubsidies
•

Werkingssubsidies omvatten ook de vorige ‘impulssubsidies’

•

Projectsubsidies omvatten ook de vorige ‘extra toelagen’

www.ronse.be
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Voorstel 2020-2021: het ondersteuningsdossier (2)
Timing:
• Dossiers indienen vóór 31 maart
• Verdeling en bekendmaking vóór 31 mei
• Betaling na goedkeuring van het College en vóór 15 juli (1 uitbetaling per jaar)

• Werkingssubsidies voor huidige werkingsjaar, projectsubsidies van zodra

project gekend

Voorstel verdeling:
• € 70.000: werkingssubsidies
• € 30.000: projectsubsidies
www.ronse.be
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Voorstel 2020-2021: het ondersteuningsdossier (4)
NIEUWE SUBSIDIEPOT

Werkingssubsidies

€ 70.000

Projectsubsidies:

€ 30.000

TOTAAL

€ 100.000

www.ronse.be
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Intersectoraal erkenningsreglement (1)
Artikel 1
Elke organisatievorm (feitelijke vereniging, vzw, andere) komt in aanmerking voor gemeentelijke erkenning met uitzondering van
verenigingen met beroepsdoeleinden of winstoogmerk.
Onder jeugdvereniging verstaan we verstaan we alle jeugdwerkinitiatieven werkend rond vorming, sociaal – cultureel werk met
ontspanning van de jeugd (6 tot 25 jaar). Onder lokaal jeugdwerkinitiatief verstaan we die organisaties, jeugdwerkinitiatieven die als
hoofdactiviteit groepsgerichte sociaal-culturele initiatieven ondernemen met én voor kinderen en jongeren van 3 tot 25 jaar, in de vrije
tijd en onder educatieve begeleiding. De activiteiten moeten voornamelijk door de jongeren zelf georganiseerd worden en mogen geen
commercieel doel voorop stellen. De doelstellingen en de activiteiten geven blijk van eerbied voor de democratie, verdraagzaamheid,
burgerzin, gelijkheid, openheid en diversiteit. De organisatie staat open voor iedereen, zonder discriminatie, en zonder selectie-of
toelatingsproeven.

Onder cultuurvereniging verstaan we elke plaatselijke vereniging die cultureel actief is. Onder cultureel actief wordt verstaan het
organiseren of deelnemen aan activiteiten met een cultureel, socio-cultureel of vormend karakter..
Onder sportvereniging verstaan we elke plaatselijke vereniging waar één of meerdere sporten of sportvormen worden beoefend in
georganiseerd verband en waarvan het hoofddoel het op regelmatige basis aanbieden van recreatieve en/of competitieve
sportactiviteiten ten bate van de eigen inwoners is. De beroepssport valt hier niet onder.
Artikel 2
Verenigingen kunnen slechts erkend worden als gemeentelijke jeugdvereniging OF cultuurvereniging, OF sportvereniging.

www.ronse.be
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Intersectoraal erkenningsreglement (2)
Artikel 3
De vereniging moet een open vereniging zijn. Een open vereniging staat open voor nieuwe ideeën. Het zijn verenigingen
die constant willen verbeteren, veranderen en vernieuwen, uiteraard op voorwaarde van voldoende capaciteit. Verder
staan deze verenigingen open voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, etniciteit en niveau. Iedereen kan lid worden
op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.
De vereniging moet een autonoom bestuur hebben bestaande uit minstens 3 personen. Onze samenleving wordt
gekenmerkt door zijn diversiteit. Diversiteit slaat op alle aspecten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen. Het is
aanbevolen deze diversiteit ook in het bestuur te kunnen waarnemen.
De vereniging dient het Nederlands te gebruiken bij haar werking en organisatie. Alle gegevens en documenten van de
vereniging dienen in het Nederlands aanwezig te zijn op de zetel.
De vereniging moet bestaan uit minstens 10 actieve leden, waarvan minstens 50 % woonachtig is in Ronse.
Minstens 50% van de activiteiten moet plaatsvinden in Ronse. Indien de vereniging kan aantonen dat er geen,
onvoldoende of niet aangepaste accommodatie beschikbaar is in Ronse, dan is deze voorwaarde niet van toepassing.

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vereniging, haar bestuurders en haar lesgevers moet door een verzekering
gedekt zijn.
De vereniging moet ter bescherming van haar aangesloten leden een verzekeringspolis lichamelijke ongevallen afsluiten
en een verzekeringsbewijs kunnen voorleggen.

www.ronse.be
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Intersectoraal erkenningsreglement (3)
Artikel 4
De bevoegde adviesraad brengt advies uit aan het College van Burgemeester en Schepenen, over het al dan niet
erkennen van een vereniging. De erkenning geldt principieel zolang de vereniging voldoet aan de
erkenningsvoorwaarden. Bij aanvang van een nieuwe legislatuur zal binnen 6 maanden de bevoegde adviesraad de
erkenningen van de verenigingen ter kennisname aan het CBS overmaken.
De erkenning kan op elk moment door het College van Burgemeester en Schepenen worden ingetrokken, op advies van
de betrokken adviesraad, wanneer blijkt dat de aanvraag tot erkenning niet meer in aanmerking komt of niet
waarheidsgetrouw werd ingevuld.
Artikel 5
Erkenning door het lokaal bestuur is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor:
•

Logistieke en materiële ondersteuning

•

Gunstige tarieven

•

Uitschrijven van fiscale attesten

•

Financiële ondersteuning

www.ronse.be
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Intersectoraal erkenningsreglement (4)
Artikel 6
De erkenning kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna beschreven procedure:
•

De aanvraag tot erkenning wordt door de verenigingen digitaal / online ingediend op de daartoe bestemde
formulieren/webspace bij de gemeentelijke dienst

•

Het reglement en het invulformulier/webspace staan op de website www.ronse.be

•

Het ondersteuningsdossier moet worden ingediend op uiterlijk 31 maart

Artikel 7
De vereniging wordt per mail op de hoogte gebracht van de beslissing.

Artikel 8
Dit erkenningsreglement treedt in werking vanaf het werkingsjaar 2020-2021.

www.ronse.be
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Subsidiereglement sport - Algemene bepalingen (1)
Artikel 1
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting,
worden door het College van Burgemeester en Schepenen aan de erkende
sportverenigingen subsidies verleend volgens de normen en voorwaarden die hierna
worden vastgesteld.
Artikel 2
Dit reglement is van toepassing op de toekenning van subsidies aan plaatselijke
sportverenigingen die zowel op recreatief als competitief vlak activiteiten
ontwikkelen ten bate van de eigen inwoners. De beroepssport valt buiten de
toepassing van dit reglement.
www.ronse.be
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Subsidiereglement sport - Algemene bepalingen (2)
Artikel 3
De sportvereniging moet door de gemeente erkend zijn en zodoende voldoen aan de in het erkenningsreglement
omschreven erkenningsvoorwaarden.
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen.
De sportvereniging die werking heeft in een andere gemeente, kan geen subsidies ontvangen indien de
vereniging reeds beroep doet op subsidies van de betreffende gemeente, met uitzondering van
satellietwerkingen. (verenigingen als onderdeel van een groter geheel)

Voor satellietwerkingen kunnen enkel leden en trainers van de werking in Ronse in rekening gebracht worden
voor subsidies.
Indien een overkoepelende organisatie een subsidieaanvraag indient, kan geen enkele sportvereniging
aangesloten bij deze organisatie een afzonderlijke aanvraag indienen.

De werkingssubsidie tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de
sportverenigingen.
De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het vlak van de
doelstellingen beschreven in de berekeningswijze.
www.ronse.be
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Subsidiereglement sport – Procedure (1)
Artikel 4

De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:

De sportdienst stuurt jaarlijks in de maand januari van het begrotingsjaar de oproep om het
ondersteuningsdossier in orde te brengen.
Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar via de stedelijke website / online.

De subsidies worden verdeeld op basis van het huidige werkingsjaar.
De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportvereniging ingediend via mail / online bij de
sportdienst, op speciaal daartoe voorziene invulformulieren / webspace en binnen de bepaalde
termijn: vóór 31 maart van het betrokken jaar. Aanvragen na deze datum komen niet meer in
aanmerking voor subsidiëring.
De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 31 mei van het betrokken jaar.
De betaling van de subsidie zal gebeuren na goedkeuring van het College en vóór 15 juli van het
betrokken jaar.
www.ronse.be
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Subsidiereglement sport – Procedure (2)
Artikel 5

De sportvereniging aanvaardt verantwoording af te leggen betreft de subsidie te gebruiken voor het doel
waarvoor de subsidie is toegekend.
Artikel 6
Eventuele betwistingen betreffende de puntenverdeling zullen in het College van Burgemeester en Schepenen
behandeld worden na advies van de stedelijke sportraad.
Artikel 7
Alle opgenomen gegevens van de sportvereniging dienen met de nodige bewijsstukken te worden gestaafd.
De gemeente behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten verifiëren. Indien
blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging voor
het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie.

www.ronse.be
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Subsidiereglement sport – Procedure (3)
Artikel 8
Ontvankelijk dossier bevat in bijlage:
•

Officiële ledenlijst (bij satellietclubs worden enkel trainers en leden van de werking in Ronse in rekening
gebracht) (*)

•

Verzekeringspolis of attest inzake burgerlijke aansprakelijkheid (*)

•

Verzekeringspolis of attest inzake lichamelijke ongevallen (*)

•

Betalingsbewijs inschrijving sportspecifieke opleiding VTS + kopie van behaald sporttechnisch diploma of
voorlopig attest van slagen

•

Sporttechnische diploma’s van de in de vereniging actieve sportgekwalificeerde sportbegeleiders (VTS)

•

Sporttechnisch diploma jeugdsportcoördinator

(*) verplicht

www.ronse.be
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Subsidiereglement sport – Berekening (1)
Artikel 9
Algemeen
•

Terugbetaling inschrijvingsgeld sportspecifieke opleiding georganiseerd door VTS

•

Krediet dat rest na terugbetaling wordt verdeeld volgens puntensysteem

•

𝐛𝐞𝐬𝐜𝐡𝐢𝐤𝐛𝐚𝐚𝐫 𝐤𝐫𝐞𝐝𝐢𝐞𝐭
𝐬𝐨𝐦 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐞𝐧 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐞𝐧𝐢𝐠𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧

x aantal behaalde punten sportvereniging

Kwalitatieve aspecten
•

Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de sportvereniging
o

Club heeft > 3 gekwalificeerde trainers

5 ptn

o

Club heeft > 5 gekwalificeerde trainers

10 ptn

o

Club heeft > 10 gekwalificeerde trainers

15 ptn

 aantal gediplomeerde trainers die effectief training geven (op seizoensbasis) aan een vaste groep
 gekwalificeerd = minstens VTS initiator in juiste sporttak / Bachelor LO
o

Club is aangesloten bij een erkende sportfederatie (lijst Sport Vlaanderen)

5 ptn

 https://www.sport.vlaanderen/sportfederaties/ondersteuning/erkenning-sportfederaties/

www.ronse.be
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Subsidiereglement sport – Berekening (2)
Kwalitatieve aspecten
•

Doelgroepen en aanbod
o Werken rond specifieke doelgroepen
 Jeugd:
Club heeft minder dan 200 jeugdspelers

𝐚𝐚𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐬𝐩𝐞𝐥𝐞𝐫𝐬
𝟐𝟎𝟎

Club heeft minstens 200 jeugdspelers

15 ptn

Club beschikt over een gekwalificeerd (minstens VTS-initiator)
jeugdsportcoördinator (vermelding op website)

10 ptn

x 15 ptn (afgerond naar beneden)

 Specifieke doelgroepen:

www.ronse.be

Club heeft naast de reguliere werking ook een seniorenwerking op permanente,
regelmatige basis (bv. wekelijks seniorenuurtje)

10 ptn

Club heeft G-Sport afdeling, dit is duidelijk vermeld via de website van de club

10 ptn

Club werkt via het systeem van de Vrijetijdspas van de stad Ronse mee
aan een optimale integratie van specifieke doelgroepen (vermelding op de website)

10 ptn
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Subsidiereglement sport – Berekening (3)
Kwalitatieve aspecten
•

Doelgroepen en aanbod
o Een regelmatig en aantrekkelijk activiteitenaanbod op competitief niveau
 Club treedt aan in competitie gedurende minstens 10 weken

•

10 ptn

Bonuspunten
o Scoren op 3 onderdelen:

30 ptn

 Gekwalificeerde trainers
 Specifieke doelgroepen (minstens 1 van de 4):

Jeugdwerking (vanaf 14 jeugdleden)
G-Sporters
Senioren
Kansengroep
 Competitie

www.ronse.be
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Subsidiereglement sport – Berekening (4)
Kwantitatieve aspecten
•

Aantal leden (enkel aangesloten bij federatie)
o Club heeft minder dan 100 leden

𝐚𝐚𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐥𝐞𝐝𝐞𝐧
𝟏𝟎𝟎

x 20 ptn (afgerond naar beneden)

o Club heeft minstens 100 leden

20 ptn

o Niet aangesloten bij federatie

max. 10 ptn te behalen

Artikel 10
Dit subsidiereglement treedt in werking bij de berekening van de subsidies voor 2021 op basis van de gegevens
van het werkingsjaar 2020-2021.

www.ronse.be
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Projectsubsidies sport (1)
Artikel 1
Een projectsubsidie kan aangevraagd worden door een erkende vereniging of organisatie buiten een vereniging
om.
Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie, moet het project aan volgende voorwaarden voldoen:
1. Het project moet erkend worden door de Stedelijke Adviesraad voor Sport.
2. Het project moet volledig of voor een belangrijk deel plaatshebben in Ronse.
3. De vereniging of organisatie moet bereid zijn om tegenover het Stadsbestuur verantwoording af te leggen over de
aanwending van de subsidies.
4. De vereniging of organisatie moet in alle publicaties met betrekking tot het project de financiële ondersteuning
door het Stadsbestuur vermelden.

5. Op verzoek dienen maximaal 5 gratis toegangsbewijzen ter beschikking gesteld te worden van de Sportdienst,
zodat controle en beoordeling mogelijk zijn,

www.ronse.be
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Projectsubsidies sport (2)
Het initiatief dient opgevat te zijn als een bijzondere activiteit en dient aan minstens één van de volgende criteria te voldoen:
1. Uitstraling bezitten buiten de grenzen van Ronse.
2. Door aard, thema, vorm en/of doelgroep vernieuwing brengen in het sportieve gebeuren van Ronse.

3. De sportparticipatie bij specifieke doelgroepen bevorderen.
4. De uitstraling van de stedelijke sportaccommodaties bevorderen.
5. De samenwerking van het sportief verenigingsleven in de hand werken, binnen en/of buiten Ronse. Indien 2 of meer organisaties
samenwerken om uitzonderlijke activiteiten of manifestaties in te richten, geldt de afspraak dat één van deze organisaties voor het geheel als
subsidieaanvrager dient op te treden en de toelage onverdeeld aan deze organisatie zal worden toegekend en uitbetaald. De betrokken
organisaties regelen zelf de onderlinge verdeling van de extra toelage.
6. Op een bijzondere wijze bijdragen tot de realisatie van sportbeleidsplan van Ronse

Artikel 2
De projectsubsidie wordt toegekend op basis van een dossier dat samen met de subsidieaanvraag wordt gericht aan het College van
Burgemeester en Schepenen, ten laatste 3 maanden voor aanvang van het project. De sportdienst stelt daartoe de nodige formulieren
ter beschikking via de website. Het dossier bevat een uitgebreide voorstelling van het project en een vooropgestelde budgettering. Ten
laatste 2 maanden na afloop van het project moet een gedetailleerde financiële afrekening ingediend worden. Het College kan de
principieel toegekende subsidie terug intrekken, indien de initiatiefnemer deze documenten niet binnen de vastgelegde termijn
instuurt.
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen.

www.ronse.be
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Projectsubsidies sport (3)
Artikel 3
Het bedrag van de subsidie wordt bepaald in functie van:
1. Het sportief belang van de activiteit
2. Het beschikbaar budget binnen het begrotingsjaar
3. De totale begroting van het project
4. De door andere overheidsbesturen toegezegde subsidie

Artikel 4
Het toegekende subsidiebedrag zal maximaal 25% van de uiteindelijke afrekening bedragen. In geval van organisaties
met een uitzonderlijke uitstraling voor onze Stad, organisaties met een uniek of waardevol karakter op het gebied van
club overschrijdende samenwerking, innovatie, participatie,… kan de sportraad het advies geven dit plafond te
overschrijden en dit advies ter goedkeuring voorleggen aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 5
Dit reglement treedt in werking vanaf het werkingsjaar 2020 -2021.

www.ronse.be
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Vragen?
www.ronse.be
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Maand van de sportclub
september 2020

www.ronse.be
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Maand van de sportclub

www.ronse.be

1

Moves&Fun

Ambassadeur

2

Fightclub96

Deelnemer

3

Witwit Ronse

Ambassadeur

4

vzw Dance-Crush Events

Ambassadeur

5

Tafeltennisclub TTC Ronse

Deelnemer

6

Petanqueclub COC - Ronse

Deelnemer
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Onze sportclub neemt deel als deelnemer
Wat wordt van jou als deelnemer verwacht?
De sportclub stelt tijdens de maand september zijn reguliere trainingen open voor iedereen.
De sportclub promoot de actie ‘Breng je sportclub naar school’ bij hun aangesloten leden en motiveert hen om in
de outfit van de sportclub naar school te gaan op woensdag 16 september 2020.
De sportclub schrijft zich in via de specifieke link en omschrijft het aanbod.

Wat ontvangt de deelnemer als return?
Weergave van het clubaanbod op de website van Sport Vlaanderen
Elke deelnemende sportclub ontvangt een poster van MVDS en promotiemateriaal voor zijn sociale media en
website.

www.ronse.be
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Onze sportclub neemt deel als ambassadeur
Wat wordt van jou als ambassadeur verwacht?

De sportclub organiseert minstens 1 activiteit die afwijkt van de reguliere clubwerking. Dit kan o.a. zijn:
•

Vriendjesdag

•

Opendeurdag

•

Initiaties/demo’s op scholen

•

Deelname initiatief sportdienst (sportmarkt, …)

•

…

De sportclub promoot de actie ‘Breng je sportclub naar school’ bij hun aangesloten leden en motiveert hen om in de
outfit van de sportclub naar school te gaan op woensdag 16 september 2020.
De sportclub schrijft zich in via de specifieke link en omschrijft hierin het aanbod.
Wat ontvangt een ambassadeur als return?
Opname van het clubaanbod op de website van Sport Vlaanderen

www.ronse.be
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Elke deelnemende sportclub ontvangt een algemene poster van MVDS en promotiemateriaal voor zijn sociale
media en website.
Daarnaast maakt elke club kans op 1 van de onderstaande prijzen:
1 van de 25 waardebonnen van €250 voor de aankoop van sportmateriaal
1 van de 25 waardebonnen voor een opleiding naar keuze bij de Vlaamse Trainersschool
1 van de 10 teambuilding-activiteiten voor 20 personen

https://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer/voor-club-of-sportdienst/maand-van-desportclub/deelnemen-als-sportclub

www.ronse.be
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Ronse Run & Roll 2020

Ronse Run & Roll
De 9de editie zal plaatsvinden op zondag 20 september 2020. Deze autovrije zondag is het einde van
de week van de mobiliteit. De centrumstraten van onze stad verdienen dan een dagje autorust en
worden heel even een grote loop- en skeelerpiste. Het wordt opnieuw een hoogdag voor alle
recreatieve sportievelingen van Ronse en omstreken. De social distancing richtlijnen blijven
vermoedelijk wel gelden, dus de organisatie zal er dit jaar enigszins anders uitzien.
Een gezamenlijke massastart zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn. Daarom zijn alle partners op dit
moment bezig met het zoeken naar leuke alternatieven. Mogelijks komt er in samenwerking met de
plaatselijke atletiekclub RAT voor het eerst een soort Bubbel Run waarbij het de bedoeling is om
samen met jouw bubbel enkele hindernissen te overwinnen en de finish te bereiken. Daarnaast zal je
nog steeds kunnen inschrijven voor Ronse Run. Een vernieuwd parcours van 5 km brengt je langs de
mooiste plekken van de stad. Meer interesse in Ronse Roll? Ook de skeelerclub KORR is opnieuw van
de partij om skeelers veilig langs te straten te laten rollen.
Meer info vanaf 15 augustus op www.ronse.be!
www.ronse.be
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