
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

 
 agenda    verslag: Verslag Bestuur Sportraad 

vergaderdatum: 19/09/2016 
voorzitter: Jef Van Dyck 
verslaggever: Hendrik Braspenning 
aanwezige bestuursleden: Jef Van Dyck, Emily Van Loon, Viviane Van Brussel, Tony De Puysseleir, Hilde 

Lenaerts, Guy Dierick, Rita Mattheeussen 
aanwezige waarnemers: Daan De Veuster (schepen van sport), Hendrik Braspenning (sportfunctionaris)  
afwezig met kennisgeving: Koen Aussems. 
  

 
1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 

 

Het verslag van 30 mei 2016 wordt goedgekeurd.  

 

Opvolging:  

 

- De doodle bracht soelaas voor een nieuwe samenkomst voor de werkgroep subsidieverdeling. Deze zal 

doorgaan op 21 september om 20.00 uur. 

- Er dient snel een datum gekozen te worden voor de algemene vergadering van 2017.  

De algemene vergadering zou traditiegewijs dit jaar in Sint-Lenaarts moeten plaatsvinden.  

De meest geschikte zaal hiervoor is ’t Centrum en deze heeft een drukke bezetting.  

- De vereniging Golden Wings heeft voorlopig nog geen nieuwe locatie gevonden. Zij dienden een aanvraag 

in voor het gebruik van een perceel in de omgeving van Groot-Veerle, maar dit werd voorlopig nog niet 

goedgekeurd.  

 

 

2. Overname Sporthal De Ring 

 

- Op 31 juni liep de concessie van de vorige sporthaluitbaatster, Emily Van Loon af en begon de nieuwe 

uitbater, Luc De Coster aan zijn concessie.  

- In de overgangsperiode werden er herstellingswerken uitgevoerd en werd de sporthal industrieel gereinigd. 

In deze periode was de sporthal vaak moeilijk of zelfs helemaal niet toegankelijk voor sporthalgebruikers 

waardoor de inkomsten van de uitbaters voor een groot stuk wegvielen. Hierdoor ontstond het perikel 

tijdens welke concessie deze werken dienden plaats te vinden. In de concessieovereenkomst staat dit 

immers niet vermeld. 



De sportraad stelt voor om dit ofwel duidelijk te vermelden in de concessieovereenkomst ofwel een 

overgangsperiode tussen de twee concessies in te lassen waarin deze werken uitgevoerd kunnen worden. 

- De algemene tevredenheid omtrent de industriële reiniging van de sporthal en de poetshulp is zeer positief. 

De sporthalgebruikers hechten hier ook een groot belang aan. 

- Het terugstorten van de waarborg van Emily Van Loon nam erg veel tijd in beslag. De kosten die berekend 

moesten worden voor het bestellen en plaatsen van een nieuwe klink lieten erg lang op zich wachten. 

Hopelijk kunnen dergelijke zaken in de toekomst vermeden worden.  

- De overgave van de sporthal tussen Emily Van Loon en Luc De Coster verliep gemoedelijk en goed. 

- De reacties op de uitbating van Luc De Coster zijn ook overwegend positief. Hij behandelt de klanten met 

de nodige klantvriendelijkheid en houdt de cafetaria netjes en gezellig. Verder voerde hij enkele geslaagde 

renovaties en vernieuwingen in die in goede aarde vallen bij de bestuursleden zoals het terras en de 

nieuwe toog.  

 
 

 
3. Oppepper – Geef pit aan je vereniging 
 
De sportdienst organiseert samen met de dienst vrije tijd en Vormingplus op maandag 17 oktober in GC Jan vander 

Noot een gratis vormingsavond voor verenigingen en vrijwilligers uit Brecht.  

Deelnemen aan Oppepper is een unieke kans om de werking van de vereniging een extra zetje te geven! 

Er is keuze uit 5 interessante workshops. De avond wordt afgesloten met een hapje, drankje en een gezellige 

babbel. Per vereniging worden 3 vrijwilligers uitgenodigd voor deze interactieve thema-avond.  

De bestuursleden van de sportraad worden via deze weg alvast uitgenodigd. Zij krijgen ook een brochure 

toegedeeld.  

De verdere informatie naar de verenigingen toe zal deze week verspreid worden via mail en post. 

 
 
4. Evaluatie Brechtse Fietshappening 
 
-  De tweede editie van de Brechtse Fietshappening vond plaats op zondag 11 september 2016. 

-  Een evaluatievergadering van deze editie zal plaatsvinden op 28 september.  

-  deelnemers voor familiefietstocht (80), totaal aantal deelnemers (312) 

-  1600 euro omzet, winst 1100 euro 

 

Ondanks het feit dat er dezelfde dag enorm veel andere opendeurdagen en evenementen waren in 

buurgemeenten, was de opkomst van de Brechtse wielertoeristen zeer goed.  

In de voormiddag was er lichte regenval. Dit heeft mogelijk de opkomst van de recreanten afgeschrikt, maar we 

konden toch rekenen op meer dan 80 fietsers die deelnamen aan de familiefietstocht.  

 

Hoewel de promotie die gemaakt werd rond de Fietshappening zich uitsluitend richtte op de familiefietstocht en de 

mountainbikerit, bereikte dit toch nog onvoldoende het ruimere publiek. Dit bleek onder andere uit reacties van de 

aanwezige bestuursleden. In de toekomst mag er nog meer inspanning geleverd worden om het recreatieve 

gedeelte bekend te maken bij de Brechtenaren.  



 

Volgende week op maandag 28 september vindt de evaluatievergadering plaats. Daar zal alles tot in detail 

besproken worden met de Brechtse wielerclubs. Dan kan ook de fakkel doorgegeven worden aan de wielerclubs uit 

Sint-job.  

 
 

5. kunstgrasveld Sint-Job 
 

De problemen rond het kunstgrasveld in Sint-Job blijven aanslepen. Er werd nog steeds geen eensgezindheid 

bereikt tussen de aannemer Stadsbader en het gemeentebestuur.  

Er werden nieuwe stalen genomen van de funderingslaag door een onafhankelijk expert van de UGent en door 

Stadsbader zelf. De resultaten hiervan zullen besproken worden in een overleg tussen Stadsbader, het 

gemeentebestuur en KFC Sint-Job. Momenteel werd er voor dit overleg nog geen geschikte datum gevonden.  

 

 
6. Stand van zaken Domein De Merel 
 

Vorige week vond er een groot intern overleg plaats met alle betrokkenen vanuit het gemeentepersoneel. Er werd 

gebrainstormd over verschillende invullingen van Domein De Merel. 

De ideeën worden verder bekeken en er blijven gesprekken gevoerd worden met mogelijke investeerders. 

  

 
7. Financieel verslag 
 
Penningmeester Koen maakte een financieel overzicht en bezorgde dit aan de sportconsulent. Het financieel 

verslag met een overzicht van de in- en uitgaven van de zichtrekening wordt verdeeld onder de aanwezige 

bestuursleden. Koen is verontschuldigd. 

Het financieel verslag wordt goedgekeurd door de bestuursleden. 

 

 
 
8. Post 

 
- Er kwamen nog heel wat facturen binnen na afloop van de Stratenloop. De facturen werden ingescand en         

doorgestuurd naar penningmeester Koen Aussems. De facturen werden intussen betaald. De originele 

facturen worden voorlopig bijgehouden op de sportdienst totdat deze kunnen overhandigd worden aan de 

penningmeester voor de boekhouding. 

- Er kwam een factuur binnen voor de spandoeken van de Fietshappening. 

- Heel wat aanvragen voor een tussenkomst in de aankoop van trofeeën werden opgestuurd naar de sportraad. 

 

 

 

 

 

 



9. Varia 
 

 

- Eveline Van Looveren zette een uitzonderlijke prestatie neer door zich te kwalificeren voor de 

paralympische spelen en hier bovendien een 17
e
 plaats in de brand te slepen. Schepen Daan De Veuster ging naar 

de persvoorstelling (voorafgaand aan de paralympische spelen) van de Belgische paralympische spelen in Brussel. 

Eveline Van Looveren werd hier ook voorgesteld aan de pers en aanwezigen.  

Het gemeentebestuur zal Eveline huldigen voor haar uitzonderlijke prestaties.  

- Dirk Van tichelt werd gehuldigd door het gemeentebestuur. De bestuursleden van de sportraad werden hier 

last minute en op vraag van voorzitter Jef Van Dyck voor uitgenodigd. Hilde Lenaerts en Tony De Puysseleir waren 

aanwezig op de huldiging. 

- Viviane Van Brussel stelt voor om de optie te bekijken om een kaart voor het containerpark aan te kopen 

vanuit de sportraad en ter beschikking te stellen voor de leden. Uiteraard dient hieraan een strikte regelgeving 

gekoppeld te worden. De sportconsulent zal de nodige inlichtingen verzamelen bij de milieuconsulent.  

- Er werd nieuw materiaal aangekocht voor Sporthal De Ring wegens een afkeuring van het verouderde 

materiaal. Het nieuwe volleybalnet werd al geleverd. Nieuwe handbaldoelen werden besteld.  

- Op 14 november organiseert de sportregio een vorming Sportvoeding in het GC in Brecht. De nodige 

promotie zal verder volgen.  

- Jos Mattheeussen zal zich na een jarenlang engagement terugtrekken uit de werkgroep Stratenloop. Hij wil 

wel de nodige ondersteuning blijven bieden aan de werkgroep. De sportraad wil Jos Mattheeussen bedanken voor 

zijn jarenlange engagement en bekijkt de verschillende mogelijkheden hiervoor. De Kampioenenviering leek in ieder 

geval een mooie gelegenheid die bekeken dient te worden.  

- Quinten Mangelschots kreeg een mooie vermelding in het Brechts nieuws. 

- Er moet meer aandacht besteed worden aan het degelijk opbergen van de volleybalnetten dit om het 

gebruiksgemak te verbeteren bij alle sporthalgebruikers en de duurzaamheid van het materiaal te garanderen. De 

sportconsulent maakt een fiche op met de aandachtspunten en hangt dit op aan de opbergkast van de 

volleybalnetten. 

- De mogelijkheid moet bekeken worden of er grondpotten voor de handbaldoelen kunnen komen in de 

breedte of de helft van het terrein. Veel jeugdploegen gebruiken slechts een deel van het veld voor te 

zaalvoetballen. De sportconsulent bekijkt de mogelijkheden.  

  

 

 

10. Volgende vergadering(en): 
 

- Bestuursvergadering sportraad op 7 november 2016 om 20.00 uur in het GC 

- Evaluatievergadering Fietshappening op 28 september om 20.00 uur in het GC.  


