Genomineerden voor de “Orde van Verdienste 2005”
PC Oost VlaS
BELGISCHE KRULBOLBON D (SUCCESVOL IN PROM OTIE)

De Belgische Krulbolbond is een schoolvoorbeeld van organisatie, inzet en
succes. Het bestuur en de vrijwilligers doen er alles aan de sport bekend en
populair te maken. Met de start van de recreantenwerking in 2003 werd direct
ook aan het opstarten van een jeugdwerking gedacht, die ondertussen ook
succes kent. We kennen ook allemaal wel de Europese Spelen, die jaarlijks half
augustus plaatsvinden, eveneens een evenement bedacht en georganiseerd door
de BKB, met steun van VlaS. In 2006 zouden deze Europese Spelen (die dan al
voor de 4de keer plaatsvinden) zelfs van een driedaagse in een vierdaagse
omgetoverd worden. Dit is alleen mogelijk dankzij de inzet, het talent en de
ambitie van het bestuur en de vrijwilligers van de BKB.

EECLOONAAR (MEDIA -AANDACHT VOLKSSPORTE N)

De Eecloonaar, het weekblad van het Meetjesland, verschijnt al sinds
1948 elke week op donderdag. Het is daarmee het oudste nog bestaande
weekblad van België, nu in handen van Michel De Sutter. Het is een
betalend blad dat het met haar regionaal nieuws in de streek nog steeds
zeer goed doet. Al jaren vermeldt de Eecloonaar het reilen en zeilen van
de krulbolsport. Zo bezorgt onder meer de Belgische Krulbolbond (BKB)
wekelijks informatie over wedstrijden (aankondigingen / verslagen) aan
de Eecloonaar. Op sommige evenementen, zoals de Europese Spelen,
stuurt de Eecloonaar een reporter en fotograaf. De Eecloonaar doet dit
niet enkel voor het krulbol, maar ook voor andere traditionele sporten die
actief zijn in het Meetjesland.

WILLY VANDER HEGGEN (SCHUTTER & TOP -VRIJWILLIGER )

Willy nam zijn eerste boog vast toen hij 16 was. Als lid van de Koninklijke
Schuttersgilde Sint-Sebastiaan Asper vzw heeft hij over vele jaren tijd vrijwillig
allerlei functies voor zijn rekening genomen. Sinds 1971 is hij secretarisschatbewaarder van de gilde. Daarnaast werd hij in 1973 als afgevaardigde van
sector 2 lid van het Bondsbestuur van de Koninklijke Nationale Bond der
Belgische Wipschutters. In 1993 werd hij secretaris-generaal van de KNBBW,
een functie die hij nog steeds vervult. Willy staat bovendien altijd klaar om te
helpen. Hij leeft voor de KNBBW en is er alom aanwezig, ook bij de begeleiding
van de jeugdschutters. Als gepensioneerde zelfstandige is hij een secretarisgeneraal die steeds met beide voeten op de grond blijft.

