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 agenda    verslag: Verslag Bestuur Sportraad 

vergaderdatum: 13/11/2019 
voorzitter: Jef Van Dyck 
verslaggever: Rika Rits 
aanwezige bestuursleden: Jef Van Dyck, Rita Mattheeussen, Viviane Van Brussel, Bart Van Hooydonck, 

Koen Aussems, Luc Truyts, Mark Neutjens. 
aanwezige waarnemers: Rika Rits (expert sport), Charlotte Beyers (schepen van sport). 
afwezig met kennisgeving: Kirsten Meeuwis 
  

 
1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 
 
Het verslag van 18 september 2019 wordt goedgekeurd.  
 
 
2. Advies – Retributiereglement sportinfrastructuur 
 
Eind 2019 verstrijkt de geldigheidsduur van de meeste belastings- en retributiereglementen. Deze reglementen 
moeten dus hernieuwd worden. Het bestuur zal daarom alle bestaande reglementen actualiseren en uniformiseren 
tussen de verschillende domeinen. De sportraad kan daarbij advies uitbrengen over het domein sport. 
 
Meer bepaald gaat het over onderstaande reglementen die ter vervallen komen: 
Retributiereglement gebruik gemeentelokalen (public. datum 01/01/2014) 
Retributiereglement sportinfrastructuur Kraaienhorst (public. datum 01/01/2014) 
Retributiereglement sporthal De Ring (public. datum 24/1018) 
Retributiereglement gebruik turnzaal Maria Middelares (public. datum 27/09/18) 
 
Het nieuwe reglement werd inhoudelijk uitgewerkt door de sportdienst en bevat de visie van het College van 
burgemeester en schepenen. Voorafgaand op de vergadering ontvingen de bestuursleden een conceptnota 
waarvan werd gevraagd om deze vooraf door te nemen. 
 
De expert sport geeft een gepaste toelichting over het vernieuwde retributiereglement: 

- De retributiereglementen met betrekking sportinfrastructuur worden gebundeld tot 1 nieuw reglement 
- Het reglement dient een uitzonderlijke (latere) startdatum toegewezen te krijgen, namelijk 1 

september 2020 ipv 1 januari 2020. Dit omwille van looptijd van het huidige sportseizoen dat stopt op 
31 augustus en waarvoor de reservaties reeds toegewezen zijn volgens de geldende retributies. 

- Alle gemeentelijke retributiereglementen dienden in hetzelfde sjabloon opgemaakt te worden. Ook 
diende er meer afstemming te gebeuren onder de verschillende domeinen (bv sport/jeugd/cultuur …). 
Zo werden een aantal zaken aangepast waarbij er een ‘gulden middenweg’ werd gezocht tussen de 
verschillende domeinen: 

o De gebruikers worden opgedeeld in verschillende categorieën. Er diende rekening gehouden 
te worden met de gebruikers van de andere gemeentelijke infrastructuren en niet alleen de 
sportclubs. Niet-Brechtse gebruikers en commerciële instanties betalen een hogere 
vergoeding. 

o De annuleringsvoorwaarden en tarieven werden afgestemd en aangepast 
- Er zijn enkele wijzigingen aan de tarieven doorgevoerd:  

o De hoeveelheidskorting werd geschrapt maar werd vervangen door een voordeligere prijs in 
te stellen om reservaties van meerdere zaaldelen. 

o De prijzen van de turnzalen binnen Brecht, Sint-Lenaarts en Sint-Job werden meer 
afgestemd op elkaar. 

o Er diende ook een retributie ingevoerd te worden voor opbergruimte naar analogie van de 
andere domeinen (jeugd en cultuur). 

o Scholen kunnen gratis gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur. 
 

https://www.brecht.be/sites/default/files/paginas/bestanden/retributiereglement_gebruik_gemeentelokalen.pdf
https://www.brecht.be/sites/default/files/paginas/bestanden/retributiereglement_sportinfrastructuur_kraaienhorst.pdf
https://www.brecht.be/sites/default/files/paginas/bestanden/gr_uittreksel_sporthal_de_ring_retributiereglement.pdf
https://www.brecht.be/sites/default/files/paginas/bestanden/retributiereglement_gebruik_turnzaal_maria_middelares.pdf


Op advies van de sportraad worden een aantal tekstuele zaken en omschrijvingen aangepast: 
- Doelgroepenwerking 
- Annuleringsvoorwaarden 
- Verwijzing naar retributiereglement van herstel schade door derden via de gemeentelijke website 

 

De sportraad geeft unaniem positief advies over het nieuwe retributiereglement sportinfrastructuur. 
  

Het advies van de sportraad zal overgemaakt worden aan het college aan de hand van een sjabloonnota. 
Deze dient nog ondertekend te worden door de voorzitter. 
 
 
3. Advies – Erkenning Brechtse sportverenigingen 
 
Dit agendapunt wordt verzet naar de volgende bestuursvergadering aangezien de verbetering van de dossiers nog 
niet werd afgerond op de sportdienst. 
 
 
4. Advies – Subsidieverdeling Brechtse sportverenigingen 
 
Dit agendapunt wordt verzet naar de volgende bestuursvergadering aangezien de verbetering van de dossiers nog 
niet werd afgerond op de sportdienst. 
 
 
5. Voorbereiding sportgala 
 
De definitieve datum voor de het sportgala werd vastgelegd: vrijdag 14 februari 2020.  
 
Het schepencollege gaf goedkeuring voor de organisatie in de grote zaal van het gloednieuwe OC ’t Centrum. Dat 
laatste is een uitzondering omdat er nog geen nieuwe concessionaris werd aangesteld (procedure is nog lopende) 
waardoor er voorlopig maar tot 31 december 2019 zalen kunnen gereserveerd worden. 
 
Vanaf nu kunnen alle definitieve voorbereidingen starten. Er worden al een aantal praktische zaken overlopen: 

- Maarten van Gramberen heeft toegezegd voor de presentatie 
- Er is een uitschuifbare tribune voorzien voor 250 zitplaatsen, wat voldoende zou moeten zijn. 
- Er moeten afspraken gemaakt worden ivm de drankvoorziening: ofwel met de uitbater ofwel via een 

vereniging (Neos sportos is dan op uitstap) 
- Ook dient er een firma aangesteld te worden voor het audiovisuele aspect. Hiervoor zullen meerdere 

prijzen opgevraagd worden. 
- Er worden geen wijzigingen voorzien in het reglement. De werkwijze van de vorige editie mag volledig 

behouden blijven. 
 
 
6. Subsidies schoolzwemmen / terugbetaling zwembadgebruik 
 
De gemeenteraad heeft beslist om voor alle Brechtse scholengemeenschappen meer financiële middelen te 
voorzien voor de ondersteuning van het schoolzwemmen. Zo kunnen nog meer Brechtse kinderen veilig leren 
zwemmen op school. Om dit financieel in orde te krijgen, werd er extra budget gezocht en gevonden bij de toelage 
van het buitengemeentelijke zwembadgebruik. Het budget voor de uitbetaling van het buitengemeentelijke 
zwembadgebruik van Brechtse inwoners zal vanaf 2020 volledig omgezet worden naar een toelage voor het 
schoolzwemmen. 
 
Concreet wil dit zeggen voor de toelage van het buitengemeentelijke zwembadgebruik: 

- zwemkaarten die werden aangekocht tussen 1 juli 2019 en 30 september 2019, kunnen nog 
ingeleverd worden voor een terugbetaling tot en met 31 december 2019; 

- zwemkaarten die werden aangekocht tussen 1 oktober en 31 december 2019, kunnen nog ingeleverd 
worden voor een terugbetaling tot en met 31 maart 2020; 

- zwemkaarten die na 1 januari 2020 worden aangekocht, zullen niet meer terugbetaald worden. 
 
Schepen Charlotte geeft een gepaste toelichting over de tot stand koming van deze beslissing tijdens de 
gemeenteraad. Charlotte vraagt ook naar input van de sportraad naar de opmaak van een nieuw reglement voor de 



verdeling van het nieuwe budget voor schoolzwemmen. Het is de bedoeling dat scholen aangespoord worden om 
meer zwemlessen aan te bieden. 
 
De bestuursleden benadrukken dat zij het uiterst jammer vinden dat de sportraad hierin niet gehoord en dat er 
vooraf geen advies kon uitgebracht worden.  
 
De sportraad is bezorgd over deze nieuwe regeling. Er worden door de bestuursleden ook meerdere bedenkingen 
alsook nadelen aangehaald: 

- Er heerst twijfel of de scholen effectief geïnteresseerd zijn om hun huidige aanbod schoolzwemmen uit te 
breiden. De vraag wordt gesteld of dit effectief afgetoetst is bij de scholen? Vroegen de scholen niet eerder 
extra budget om hun huidige tekorten van het schoolzwemmen aan te dekken? 

- Viviane (werkzaam bij Sport Vlaanderen) en Mark Neutjens halen beiden aan dat er tekorten zouden zijn 
aan beschikbaar zwembadwater omdat de zwembaden tijdens de schooluren zo goed als vol zouden 
zitten. Zijn er effectief nog extra uren beschikbaar om het aanbod uit te breiden? Is dat onderzocht? 

- Tevens vindt de sportraad het jammer dat het beschikbare zwembudget is ‘gekrompen’. Van totaal 15.900 
euro naar 10.000 euro 

o Budget 2019 voor zwembadgebruik: 12.000 euro (begroot – nog volledig niet uitgekeerd) 
o Budget 2019 voor schoolzwemmen: 3.900 euro (effectief uitgekeerd) 

- Er was ook nog een andere piste om de huidige subsidies voor het zwembadgebruik om te zetten naar een 
individuele betoelaging voor zwemlessen voor kinderen – als aanvulling op het schoolzwemmen. 

 
Schepen Charlotte neemt deze opmerkingen mee en koppelt ze terug aan het bestuur. 
 
 
7. Brainstorm: werking en hervorming Sportraad 
 
De sportraad wil zijn werking evalueren en herbekijken. In dat kader willen we een denkoefening doen waar we 
antwoorden willen op volgende vragen: op welke manier kunnen wij een meerwaarde betekenen voor het lokale 
beleid? Hoe maken wij onze taak waar? Gaan we nog activiteiten blijven organiseren en ondersteunen vanuit de 
sportraad? Gaan we meer met werkgroepen werken of zijn er nog andere interessante werkvormen voor een 
sterker overleg en breder bereik? 
 
Deze denkoefening binnen de sportraad wordt nog even uitgesteld aangezien het bestuur op dit moment een 
afweging maakt over de toekomstige organisatie van de Brechtse adviesraden en de combinatie met 
burgerparticipatie. Schepen Charlotte geeft aan dat er verschillende denkpistes zijn binnen het bestuur.  
 
De bestuursleden van de sportraad vinden het belangrijk dat de sportraad blijft voorbestaan. 
 
 
8. Financieel verslag 
 
Penningmeester, Viviane Van Brussel, overloopt het financieel verslag met de aanwezigen.  
 
Er zijn nog 2 bonnetjes voor de afrekening van de Brechtse stratenloop op komst. 
 
 
9. Varia 
 
Zaalbezetting sporthal de Zandbergen (opvolging vorige vergadering) 
Naar aanleiding van een vraag tijdens de vorige sportraadvergadering werd de zaalbezetting opgevraagd bij 
sporthal De Zandbergen (of nieuwe naam: Anwerp hockey Arena). 

- Er zijn een aantal nieuwe zaalvoetbalploegen bijgekomen. 
- Er trainen ook nog een aantal Brechtse clubs waaronder de badmintonclub 
- Momenteel zijn de uren wel bijna 100 % bezet tussen 17 uur en middernacht - dit al zeker tot eind februari 

2020. Daarna wordt het indoor wat rustiger omdat de hockeyploegen terug buiten trainen. 
- Overdag zijn er nog heel veel uren vrij in de grote zaal. 
- De vergaderzaal alsook de kleine sportzaal zijn niet meer aanwezig (deze werden omgebouwd) 

 



Neos met een groot hart: goede doelen 
Neos Brecht organiseert gedurende 1,5 – 2 jaar een aantal activiteiten om geld te verzamelen voor goede doelen. 
Nationaal zijn 3 doelgroepen opgelegd waar het budget naartoe kan gaan: 1) mensen in armoede, 2) mensen met 
een beperking, 3) mensen in migratie.  
Neos heeft zich tot de raad gezondheid en welzijn gericht met de vraag of de raad wil beslissen aan welke ‘goede 
doelen’ / verenigingen het uiteindelijke budget gegeven kan worden. Er werd een voorlopige lijst opgesteld met 
verenigingen die bovenstaande doelgroepen als leden hebben en/of behartigen. Er wordt aan de sportraad 
gevraagd om deze lijst na te kijken en eventueel aan te vullen (aanvullingen staan in kleur). 

1. De Kar  
2. De Schakel  
3. Speelbabbel  
4. Samana  
5. Rode Kruis 
6. KVG Brecht  
7. Akabe Rafiki Sint Job 
8. G-sport > Dancarta, Syrah, Showdown* , Esthetica, manege Stapelheyde, Leukste thuis, RAHC 
9. Gewoon Bijzonder (praatgroep met personen met een beperking)  
10. Brechtse verenigingen met aandacht voor personen in armoede: clubs vermeld in G-sport + Jog4Fun 

(maar mogelijk nog meer lokale clubs!) 
Verder werd de vraag gesteld om na te denken over mogelijk aankopen die voor één van de 3 doelgroepen 
zou kunnen gebeuren en waar dan ook een vereniging of werking mee gesteund wordt. De sportraad 
antwoord dat dit best aan de clubs zelf kan gevraagd worden en peilen naar hun persoonlijke noden en 
verzuchtingen.  
 
Personeel sportdienst 

- Kristian Vander Mast in de nieuwe consulent sport – halftijdse aanvulling Noortje (na het vertrek van Lotte). 
- Aanwervingsprocedure lopende voor aanstelling sporthalmedewerker (vast contract ter vervanging van de 

tijdelijke aanstellingen). Ook de beide tijdelijke sporthalmedewerkers doe mee aan de procedure samen 
met externe kandidaten. Een externe jury neemt het examen af. 

- Aanwervingsprocedure lopende voor aanstelling administratief medewerker (Nadine haar tijdelijke contract 
is afgelopen – maximum 2 jaar). Nadine doet mee aan de procedure samen met externe kandidaten. Ook 
hier zal een externe jury het examen afnemen. 

 
Domein De Merel: 
Voor de domeinconcessie waren er 2 kandidaten. Uiteindelijk werd de concessie toegewezen aan Tom en Sophie 
wiens dossier de hoogste score had. Dit koppel baat momenteel ook het Merelhuisje uit. Ook is er een goed 
verstandhouding momenteel tussen TC de Merel en deze partners. 
Het eerste onderhandelingsgesprek met de nieuwe concessionarissen is positief verlopen. Er zal een 
domeinconcessie opgesteld worden met een duurtijd van 50 jaar. Vermoedelijk zal dit op de gemeenteraad van 
januari 2020 voorgelegd worden. De procedure wordt begeleid door expert Charlier. 
Voor de financiering van dit project zal het koppel trachten aanspraak te maken op bovenlokale subsidies voor 
sportinfrastructuur. De sportdienst zal daarbij samen met de tennisfederatie ondersteuning bieden bij de opmaak 
van het dossier. 
 
AED toestel 
Een nieuw AED toestel is operationeel. Het is terug te vinden aan de buitenmuur van Sporthal De Ring tussen de 
ingang en de cafetaria. In dit kader worden enkele vormingen georganiseerd ‘reanimatie en AED’. Momenteel zijn 
er al 3 data volzet (telkens max 20 deelnemers). Mogelijks wordt er een groter event opgezet waar tegelijk 60 
deelnemers de vorming kunnen volgen. Wordt vervolgd. 
 
RAHC 
Bestuurslid Marc Neutjens vertelt met veel trots dat afgelopen week tijdens hun clublid Emma Puvrez (RAHC) de 
Golden Stick in ontvangst mocht nemen. De gouden stick is een nationale gala-avond waarbij de Speler en 
Speelster van het Jaar in de bloemetjes gezet. Enkel spelers uit de Belgische competitie kunnen de award winnen. 
Naast Emma waren er nog een aantal andere genomineerden van RAHC bij de supertop!  
 
 
10. Volgende vergadering(en): 

 
- Bestuur sportraad: woensdag 27 november om 20.00 uur (GC Jan vander Noot) 


