
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

 
 agenda    verslag: Verslag Bestuur Sportraad (ONLINE) 

vergaderdatum: 26/05/2020 
voorzitter: Jef Van Dyck 
verslaggever: Rika Rits 
aanwezige bestuursleden: Jef Van Dyck, Kirsten Meeuwis, Luc Truyts, Viviane Van Brussel, Mark Neutjens, 

Bart Van Hooydonck. 
aanwezige waarnemers: Rika Rits (expert sport), Charlotte Beyers (schepen van sport). 
afwezig met kennisgeving: Rita Mattheeussen, Koen Aussems. 
  

 
Vanwege de maatregelen in het kader van COVID-19 is deze bestuursvergadering online georganiseerd via 
Teams. 
 
1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 
 
Het verslag van 27 januari 2020 wordt goedgekeurd.  
 
 
2. ADVIES: Ondersteuning Brechtse verenigingen Corona crisis 
 
De sportsector werd de voorbije maanden stevig dooreengeschud door het coronavirus, waardoor heel wat 
verenigingen hun werking hebben moeten neerleggen of anders organiseren. 
 
De schade is groot voor heel wat Brechtse verenigingen. De gemeente Brecht organiseerde in dit kader een online 
bevraging over de effecten van de coronacrisis op het Brechtse verenigingsleven. Er is sprake van gederfde 
inkomsten, maar ook van doorlopende, niet-recupereerbare en extra uitgaven. Op basis van het resultaat van deze 
bevraging zal verdere bekeken worden hoe de verenigingen verder ondersteund zullen worden. 
 
Recent stuurde voorzitter Jef VD namens de Raad van bestuur van sportraad een schrijven naar het 
gemeentebestuur en Brechtse sportclubs met een voorstel voor financiële maatregelen. Zo werd er voorgesteld om 
de jaarlijkse subsidies of  een behoorlijk voorschot ervan nu al te storten i.p.v. in december. Ook werd een voorstel 
gedaan voor extra tegemoetkoming voor clubs die kunnen bewijzen dat ze extra verlies leden door o.a. sluiting van 
hun kantine, misgelopen inkomsten uit clubmanifestaties als turn- en dansfeesten, eetfestijnen,…..  
 
De gemeente wil extra ondersteuning bieden aan de verenigingen en vraagt daaromtrent advies van de sportraad. 
 
Beste leden van de adviesraad,   
 
Graag ontvangen wij jullie advies over onderstaand voorstel ten laatste op woensdag 27/5.  
Aangezien de normale werking van verenigingen verstoord is sinds maart 2019 zullen vele verenigingen subsidies 
mislopen als de subsidiereglementen zonder aanpassingen blijven gelden. De reglementen zijn immers gebaseerd 
op een normaal activiteitsniveau van de verenigingen.  
Om hieraan tegemoet te komen, wordt voorgesteld om de subsidiereglementen uitzonderlijk niet toe te passen voor 
het huidige werkjaar. In plaats daarvan wordt aan verenigingen het gemiddelde bedrag uitgekeerd van de subsidies 
die ze de voorbije 3 werkingsjaren hebben ontvangen.  
 
Meer specifiek gaat het over volgende (delen van) subsidiereglementen die niet toegepast zullen worden en waarbij 
het gemiddelde van de voorbije 3 jaren uitbetaald zal worden:  
 
Sport:  

 Subsidiereglement sportverenigingen  

 Reglement impulssubsidies jeugdwerking sportverenigingen  
Jeugd:  



 Gemeentelijk reglement betreffende de subsidiëring van het plaatselijk jeugdwerk met uitzondering 
van Hoofdstuk 6 - Bouw- en verbouwingssubsidies en Hoofdstuk 8 - Subsidiëring van jeugd- en 
cultuurprojecten  

o De uitzonderingen (jeugd hoofdstuk 6 en 8 en cultuur hoofdstuk 5) die hierboven worden 
genoemd, worden niet meegerekend in de berekening van het gemiddelde van de voorbije 3 jaren 
omdat deze een vertekend beeld kunnen geven. Verenigingen die van deze hoofdstukken gebruik 
willen maken voor het huidige werkjaar, kunnen hiervoor een aanvraag indienen en bij de 
toekenning zullen de bepalingen uit de betreffende hoofdstukken worden toegepast.  

Cultuur:  

 Reglement tot subsidiëring van de culturele verenigingen met uitzondering van Hoofdstuk 5: 
Projectsubsidies  

   
Voor verenigingen die opgericht zijn in de voorbije 3 werkingsjaren wordt het bedrag dat zij ontvingen voor het 
laatste werkjaar uitbetaald.  
   
Om in aanmerking te komen voor deze aangepaste subsidie bezorgen de verenigingen in plaats van een volledig 
subsidiedossier enkele essentiële basisgegevens (ledenlijst, lijst bestuursleden, ...)  
  
In aanvulling op hetgeen hierboven beschreven is, kan ook onderstaand voorstel in verband met de timing van de 
uitbetaling van de subsidies- ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Echter, dit zal afhangen 
van de antwoorden die we ontvangen op de enquête die maandag 25/5 is verstuurd aan de verenigingen.  
Doel van dit 2de voorstel is de uitbetaling van subsidies uitzonderlijk te vervroegen zodat verenigingen deze 
middelen vroeger ter beschikking krijgen.   
Voor de subsidies aan cultuurverenigingen is dit niet van toepassing. De timing van deze subsidies ligt anders. De 
uitbetaling van deze subsidies gebeurt sowieso voor de start van hun werkjaar.  
   

   
Werkingsjaar dat basis vormt voor 
berekening subsidies  

Uitbetaling subsidies 
gebeurt normaal  

Vervroegde uitbetaling   

Sport  September 2019-augustus 2020  Eind 2020  Eind augustus, voor start werkjaar  

Jeugd  September 2019-augustus 2020  Eind 2020  Eind augustus, voor start werkjaar  

Cultuur  Januari 2019-december 2019  Juni 2020  Niet van toepassing  

  
Rika maakte alvast een simulatie op van de subsidieverdeling op basis van bovenstaand voorstel van de 
gemeente. Dit wordt overlopen met de bestuursleden. 
 
Volgende bedenkingen worden genoteerd 

- Wat met verenigingen die vorig werkjaar hun aanvraag niet hebben ingediend (vergeten / te laat). Zij 
werden hiervoor reeds afgestraft. (bv Go Pole, Kleitrappers, …) 

- Deze bedragen moeten manueel aangepast worden zodat het jaar dat zij geen subsidie ontvingen niet 
meetelt.  

 
De bestuursleden vragen of er ook een tegemoetkoming wordt voorzien voor de reeds gemaakte kosten (voor 
bijvoorbeeld afgelaste evenementen en activiteiten)? 
Charlotte haalt aan dat ook dit verder wordt bekeken. Er kan een budget vrij gemaakt worden voor terugbetaling 
van kosten. Dit dient echter nog goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. 
 

De sportraad geeft een positief advies over het voorstel. De sportraad vraagt om in de uitvoering aandacht te 
besteden aan uitzonderingen waarbij de algemene redenering van het gemiddelde van de voorbije 3 werkjaren niet 
aangewezen is. 

 
Na afloop van de vergadering werd door Schepen Charlotte nog een email nagestuurd met de vraag naar het 
standpunt van de bestuursleden over het uitkeren van een gewogen gemiddelde van de afgelopen 3 jaar. Dit wil 
zeggen dat de uitgekeerde subsidies voor het jaar 2019 doorwegen voor 50%, de subsidies voor het jaar 2018 voor 
30% en de subsidies voor het jaar 2017 doorwegen voor 20%. Dit om groeiende verenigingen te ondersteunen. 
Ook daar reageerden de bestuursleden op met positief advies en werden nog zaken aangehaald omtrent een 
aantal verenigingen die een uitzondering kunnen krijgen wegens het niet indienen van een aanvraag in de 
afgelopen 3 jaar. Dit zal niet mee in rekening gebracht worden bij de berekening van de subsidie voor dit jaar. 



 
3. Uurverdeling sportinfrastructuur 
 
Vroeger kwam deze jaarlijkse uurverdeling steeds ter advies op de sportraad, en hadden we hiervoor een aparte 
werkgroep vergadering. Sinds vorig jaar niet meer (wegens aanpassingen) in het reglement (voorrangsregeling 
waardoor steeds de afweging kan gemaakt worden). Enkel bij uitzonderingen wordt dit ter advies voorgelegd aan 
de sportraad. 
 
Bij het opmaken van de agenda van de sportraad 2 weken geleden was er een uitzondering, maar intussen is de 
situatie al opgelost omdat alle partijen ‘water bij de wijn’ hebben gedaan. 
 
Het uurrooster van sporthal de Ring is drukker gevuld tov de vorige jaren. Er zijn enkele nieuwe verenigingen. Een 
aantal van hen deden ook een erkenningsaanvraag; 

- De hockeyclub liet de gebruikers van sporthal de Zandbergen weten dat ze volgend sportseizoen geen 
gebruik kunnen maken van de zaal tijdens de winterperiode. We zijn erin geslaagd om 3 van deze 
gebruikers (oa. Badminton club Sint-Job, zaalvoetbal Green Puffins en Celtic Wezel) in te passen in het 
uurrooster van sporthal de Ring. Dat was geen eenvoudige opdracht. 

- Fitness 2001 staat te koop. Op deze locatie zijn ook een aantal verenigingen die momenteel geen 
toekomstperspectieven hebben. TeamXtreme zal doordoor ook verhuizen naar sporthal de Ring. De 
yogaclub verhuist zijn werking naar het nieuwe Centrum. De tafeltennisvereniging overwoog ook een 
verhuis naar de sporthal, maar kan financieel deze verhuis niet aan.  

 
Momenteel worden de gaatjes verder opgevuld met niet erkende gebruikers. 
Het herplaatsen van de (erkende) verenigingen naar sporthal De Ring, ging wel ten koste van enkele andere (niet 
erkende) gebruikers. Ook de ‘wintergebruikers’ hebben minder aanbod (bv de hockeyliga, de korfbal …) 
 
 
4. Evaluatie Gala van de Brechtse sportsterren 
 
Op vrijdag 14 februari 2020 vond het Gala van de Brechtse sportsterren plaats in OC ’t Centrum. 
 
Volgende opmerkingen worden genoteerd door de bestuursleden: 

- Licht en geluid was niet optimaal 
- Lege rij stoelen vooraan 
- De winnaar van de snoeptaart was een man / moet naar een kind gaan – (normaal gaat de snoeptaart naar 

de jongste deelnemer, maar die had al de titel van sportbelofte gewonnen, daarom werd beslist om de 
snoeptaart te verloten) 

- Kwaliteit rozen was niet optimaal 
- Extra prijzen (bv meeste stemmen), is dat nuttig? 
- Nog meer in de kijker zetten dat de winnaars van de titels een geldprijs ontvangen die geschonken wordt 

door de sportraad. 
- Inhoud cadeauzak: beter inrichten zodat niet alleen balpen en ballon wordt getoond 
- Fotokaders was een leuk idee, maar nog beter communiceren dat deze mogen meegenomen worden. 
- Pijlen gooien in de roos viel minder in de smaak dan vorig jaar (belichting was minder goed) 
- Enkele schepenen vonden het wel jammer dat zij dit jaar geen prijs mochten uitreiken. 

o Maarten Van Gramberen had vooraf de tip gegeven om de prijzen uit te laten reiken door lokale 
sporthelden ipv het ganse schepencollege om zo de viering nog hipper te maken met bekende 
koppen waarvan hij een sport-interview kon afnemen) 

- Ergernis van de sportraad naar pers ivm publicatie persartikels: enkel interview met Xander Denys en geen 
aandacht voor de effectieve winnaars van de titels. 

o Rika had nochtans na de viering nog ’s nachts een persartikel doorgestuurd aan de pers met de 
namen van de winnaars. 

- Volgende editie een andere presentator. Maarten is zeker ok, maar het is tijd voor vernieuwing. 
- Belangrijke bedenkingen ivm de volgende editie:  

o gaat er volgend jaar een viering kunnen doorgaan?  
o Gaan er wel voldoende kampioenen zijn om de viering te vullen?  

 
 



5. Renovatie sporthal de Ring + cafetaria 
 
Er is een budget voorzien voor de renovatie van de sporthal:  
 
2020 

- Renovatie cafetaria ism Esthetica: 25.000€ 
Dit volgens de afspraken gemaakt in art. 3 van de concessieovereenkomst tussen Esthetica Gymteam en 
de gemeente Brecht. De gemeente levert materialen aan, Esthetica gaat dit verder uitbouwen (keuken, 
vloer achter toog, plafond, verlichting, en eventueel ook toog met kasten). 

- Aanpassingen nooduitgangen en vernieuwing inkomdeuren: 14.000€ 
Strikt genomen mogen er op dit ogenblik maar een beperkt aantal personen gelijktijdig in de sporthal 
aanwezig zijn. Dit kan verhoogd worden naar 600 mits enkele aanpassingen. 

- Volledige gebouw voorzien van branddetectiesysteem met evacuatiealarm gelinkt aan 
aanmeldingscentrale: 32.000€ 

 
2021 

- Renovatie verwarming – ketels sporthal en cafetaria + vernieuwing ventilatie + aanpassingen douches 
conform Legionella: 377.653,64€/incl. btw. 
Dossier wordt wel nu al opgestart (met externe coördinatie – aanbesteding wordt hiervoor uitgeschreven) 

 
 
6. Domein De Merel 
 
Er is een projectgroep opgericht binnen het schepencollege en de dienst vrije tijd om de verdere invulling van het 
domein De Merel te coördineren. 
 
Rika ligt aan de hand van een presentatie toe van de plannen zijn van Tom en Sofie voor de realisatie van een 
indoor tennishal met horeca (met ruimer gebruik dan enkel tennis), 6 buitenvelden tennis (bestaan al), paddel 
velden + nog extra's. Hiervoor werd een aanvraag gedaan bij de Vlaamse Overheid voor het bekomen van een 
subsidie voor de realisatie van bovenlokale sportinfrastructuur. 
 
Voorlopige plannen binnen de projectgroep (dienen nog verder uitgewerkt te worden): 

- cyclocrossparcours verder uitbreiden  
- ankerplaats mountainbikeroute (start en aankomst in het Merelhuisje) 
- hondenlosloopzone  
- beweegroute/bootcamp + loopomlopen (nog uit te werken),  
- speeltuin/speelbos 
- satellietpunt toerisme 

 
Daarnaast zal er nog verder nagedacht worden over mogelijke toekomstige realisaties op het domein. 

- Een van de bestuursleden van de sportraad vraagt of een minigolf haalbaar is? 
 
Schepen Charlotte haalt aan dat er ook een participatietraject zal opgezet worden om burgers inbreng te geven 
over de verdere invulling van het domein. 
 

 
7. Financieel verslag 
 
Penningmeester, Viviane Van Brussel, gaat het financieel verslag nasturen samen met het verslag.  
 
 



8. Varia 
 
Goedkeuring nieuw lid sportraad – Team X Treme 
Team X Treme doet een aanvraag tot aansluiting bij de sportraad en een erkenning als Brechtse sportvereniging. 
Deze vereniging is momenteel actief in Fitness 2001 (maar zullen verhuizen naar Sporthal de Ring). Daarnaast  
heeft ze ook een uitgebreidere werking in Weelde. 
Alle documenten werden correct aangeleverd. 
Zij worden voorlopig aanvaard in afwachting tot de algemene vergadering van de Sportraad. 
Deze vereniging krijgt een uitzondering toegewezen op de erkenningsvoorwaarden. Maar aangezien zij ook actief 
zijn in een andere gemeente, kunnen zij geen subsidies ontvangen van de gemeente Brecht 
 
Goedkeuring nieuw lid sportraad – Green Puffins 
De Green Puffins doet een aanvraag tot aansluiting bij de sportraad en een erkenning als Brechtse sportvereniging. 
Deze vereniging speelt momenteel zaalvoetbal (dames) in sporthal de Zandbergen, maar zullen verhuizen naar 
sporthal de Ring 
Alle documenten werden correct aangeleverd. 
Zij worden voorlopig aanvaard in afwachting tot de algemene vergadering van de Sportraad. 
 
Algemene vergadering Sportraad 
Het is geen meerwaarde op deze vergadering digitaal te organiseren omdat dan de netwerkfunctie wegvalt. De AV 
zal daarom uitgesteld worden het najaar 2020. 
 
Hervorming subsidies 
Omwille van Corona werd het intervisiemoment van ISB ‘brede kijk op sportclubondersteuning en 
subsidiereglementen’ in Essen uitgesteld (zie info vorige bestuursvergadering sportraad). Omdat er toch wel wat 
interactie nodig is, werd beslist om dit niet online te organiseren. 
Achter de schermen werd er wel al verder gewerkt : een eerste stap naar afstemming tussen de verschillende 
domeinen (sport, jeugd, cultuur, ouderen). Een aantal domeinen erkennen bv verenigingen via hun raad, of 
verbeteren de subsidies via de raad, of geven een deel van de subsidies via de raad – waarbij ook de raad beslist. 
Al deze zaken worden momenteel geïnventariseerd. 
Er zal van daaruit eenzelfde kader voorgesteld worden om in verder te werken binnen de verschillende raden. De 
informatie van het eerste intervisiemoment van ISB zal wordt alvast gebruikt als basis. 
 
Brechtse stratenloop => Brecht Picknickt 
Er werd een alternatief uitgewerkt om het gemis op te vangen van de Brechtse stratenloop en Feeeest in het park. 
Op zaterdag 27 juni organiseert de gemeente in samenwerking met lokale handelaars en verenigingen ‘Brecht 
picknickt’. De gemeente stelt picknickpakketten samen voor ontbijt, lunch en borrel. Deze worden gevuld met 
producten van de Brechtse handelaren, de verenigingen komen ze thuisbezorgen. Alle inwoners van Brecht kunnen 
zo in hun eigen tuin, op hun balkon of in de living genieten van een heerlijke picknick. 
 
UIT pas 
Het college heeft beslist om te starten met UiTPAS.  
De UiTpas is een spaar en voordeelkaart als impuls voor lokale vrijetijdsparticipatie. Het is een systeem voor 
iedereen, maar met specifieke aandacht voor drempels van mensen in armoede.  
Dit systeem zal op termijn de huidige 80/20 regeling vervangen.  
Er wordt ook wel een engagement gevraagd van de sportverenigingen. 
De start van de uitrol is pas voorzien tegen april 2021.  
 
OC ’t Centrum 
Wordt beslist op de volgende gemeenteraad 
 
 
9. Volgende vergadering(en): 

 
Als er dringende adviesvragen of andere agendapunten zijn, dan zal er een doodle opgemaakt worden om nog 
samen te komen in de maand juni (vermoedelijk nog digitaal). 


