
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

 
 agenda    verslag: Verslag Bestuur Sportraad 
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Dierick 
aanwezige waarnemers: Daan De Veuster (schepen van sport), Hendrik Braspenning (sportfunctionaris),  
afwezig: Hilde Lenaerts, Emily Van Loon 
  

 
1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 
 
Het verslag van 19 september 2016 wordt goedgekeurd.  
 
Opvolging: 

- De datum voor de algemene vergadering van 2017 werd vastgelegd op 15 mei 2017 in ’t Centrum in Sint-
Lenaarts.  

- Er werd inmiddels door de technische dienst en de sportdienst een modus operandi opgesteld die bij het 
einde van de concessie gehanteerd moet worden.  
Op die manier kunnen in de toekomst hopelijk problemen rond onduidelijke herstellingswerken vermeden 
worden. 

- Emily Van Loon ontving een nieuwe afrekening voor de herstellingswerken aan de sporthal.  
- Er zijn nog beschikbare plaatsen voor de vorming Sportvoeding die op maandag 14 november in het GC 

zal plaatsvinden. Er kan nog ingeschreven worden.  
- Het budget van de sportdienst om nog extra grondpotten te laten plaatsen voor de handbaldoelen in 2016 

is ontoereikend. De mogelijkheid kan in 2017 herbekeken worden. De sportconsulent gaat na waar deze 
het best geplaatst dienen te worden, in 1/3

e
 of 2/3

e
 van het terrein. Volgens de aanwezigen wordt er 

voornamelijk op 1/3
e
 gevoetbald. 

- Het opbergen van de volleybalnetten gebeurt door sommige sporthalgebruikers nog steeds niet op de 
correcte manier. De sportconsulent maakt een fiche op met de juiste werkwijze en hangt deze op aan de 
opbergkast in de sporthal. 

- Bestuurslid Tony De Puysseleir heeft zijn ontslag gegeven. Hij zal genieten van zijn verdiende pensioen in 
Spanje en zal bijgevolg niet meer aanwezig kunnen zijn op de bestuursvergaderingen. 

 
 
 
2. Evaluatie Fietshappening 

 
De Fietshappening werd vorige vergadering kort geëvalueerd door de bestuursleden van de sportraad. 
De evaluatievergadering met de deelnemende en organiserende clubs vond plaats op  28 september.  
Vanuit de clubs kwamen er wat gemengde reacties.  
Bij sommige ritten was alles erg vlot verlopen en werden de vooropgestelde doelen duidelijk behaald (leden van 
andere clubs leren kennen, andere route leren kennen, vlotjes ronddraaien).  
Bij andere ritten was dit minder vlot verlopen en bleef iedereen in clubverband fietsen.  
De belangrijkste opmerking naar volgend jaar toe is dat de groepen kleiner gemaakt dienen te worden.  
 



Er werd een doodle opgesteld om de Fietshappening van volgend jaar voor te bereiden. 
Op zondag 10 september 2017 zullen de wielerclubs van Sint-Job hun schouders onder dit project zetten.  
 

3. Oppepper – evaluatie 
 
Enkele bestuursleden van de sportraad waren aanwezig op deze vorming. 
Zij volgden de vorming ‘Vergaderen, pff…’ en noteerden heel wat handige tips. 
Enkele van deze tips zullen we ook tijdens de bestuursvergaderingen van de sportraad proberen toepassen 
(agendapunten 1 week op voorhand doorsturen naar de sportconsulent, zware onderwerpen vooraan in de 
vergadering aan bod laten komen, de tijd goed in de gaten houden, …) 
De lesgever, Dirk Van Nimmegen, vonden de bestuursleden niet echt een hoogvlieger. Zij raden dan ook om 
volgend jaar deze lesgever niet opnieuw uit te nodigen.  
Het netwerkmoment achteraf was een groot succes. 
De ontvangst vanaf 19 uur is iets te vroeg. Veel deelnemers moeten zich haasten om op tijd te komen. Men kan 
beter de ontvangst iets korter houden en bijvoorbeeld de mensen ontvangen om 19.30 uur.  
Oppepper zal in 2017 plaatsvinden op donderdag 19 september.  
 

 
4. Advies erkenning/subsidie Brechtse sportverenigingen 2016 
 

Alle clubs dienden tijdig hun aanvraag tot erkenning en subsidie in met uitzondering van: 
 

 Modelvliegclub Golden Wings vzw: De vereniging is momenteel onzeker over hun locatie en 
voortbestaan. Er werd daarom geen erkenning/subsidie aangevraagd.  
De sportconsulent raadt hen toch aan alsnog een erkenning aan te vragen.  
De sportraad verleent een uitzondering en laat een laattijdige indiening van erkenning van 
Modelvliegclub Golden Wings vzw toe.  

 ZVC Brecht: deze sportclub is niet langer actief en zal dus bijgevolg geschrapt worden als (erkende) 
vereniging.  

 WTC ’t Verzopen Talent en Voetbal Landelijke Gilde Sint-Lenaarts: Beide verenigingen dienden hun 
aanvraag tot erkenning voor het tweede jaar op rij te laat in. Vorig jaar werd hen nog een 
uitzondering verleend, maar dit jaar beslist de sportraad om niet in te gaan op dit verzoek. 
Er moet correct opgetreden worden en de reglementen dienen gerespecteerd te worden. Verder 
willen we ook geen negatieve precedenten scheppen.  
 

 
De subsidiedossiers werden verbeterd, maar dienen nog handmatig gecorrigeerd worden. Dit punt wordt verzet 
naar de volgende vergadering omdat er dus nog geen globale puntentelling en subsidieverdeling kon gemaakt 
worden. 
 
 
5. Voorbereiding kampioenenviering 
 
De kampioenenviering zal doorgaan op zaterdag 18 februari 2017 in sporthal De Ring. De praktische en 
administratieve voorbereidingen voor de kampioenenviering worden opgestart op de sportdienst.  
 
Enkele zaken worden overlopen: 

- De voorzitter stelt voor om in dit postolympisch jaar het thema Olympische Spelen te gebruiken. 
Er kan gebruik gemaakt worden van de Olympische ringen die werden opgehangen ter ere van Dirk Van 
Tichelt. 
Verder zullen we ook proberen de jury samen te stellen uit personen met een verhaal binnen de 
Olympische Spelen. De sportconsulent contacteert Thia Hellebaut en Dirk van Tichelt. De voorzitter 
contacteert Christophe Huybrechts.  

- Eclips zal gevraagd worden om het geluid en licht opnieuw op zich te nemen.  
- Voor het klaarzetten en afbreken van de zaal wordt beroep gedaan op een vereniging in ruil voor een 

vergoeding van 250 euro. De vereniging dient minimum 10 volwassen sterke personen aan te leveren 
vanaf 14.00 uur tot het einde van de opruim.  
Er wordt een oproep gedaan en de verenigingen kunnen reageren tot maandag 28 november. 



- Intermezzo: Viviane Van Brussel zag een theater duo aan het werk met een voordracht rond de tour de 
France. Dit zou een leuke mogelijkheid zijn om als intermezzo te gebruiken tijdens de kampioenenviering. 
Viviane zoekt uit om welk theater duo het juist gaat.  

- Het reglement rond de aanwezigheidsprijs moet aangepast worden. Nu krijgen enkel personen die 
aanwezig zijn op de kampioenenviering een prijs. Topsporters die op stage of wedstrijd zijn kunnen deze 
niet laten staan voor deze viering.  
Daarom wordt het voorstel gelanceerd om personen die niet aanwezig kunnen zijn omwille van sportieve 
verplichtingen (stage of wedstrijd) in het buitenland, toch ook te belonen met de geldprijs indien zij aan 
volgende voorwaarden voldoen: 

 
- aantoonbare stage of wedstrijd in het buitenland 
- videoboodschap opnemen waarin de atleet zichzelf kort voorstelt en zegt waarom hij/zij 

niet aanwezig is op de viering. 
- de atleet wordt op de kampioenenviering vertegenwoordigd door een naast familielid of 

trainer 
 
6. Verzakkingen kunstgrasveld Sint-Job 
 

Op 19 oktober vond een groot overleg plaats tussen het gemeentebestuur en de voetbalclub enerzijds en 
Stadsbader anderzijds.  
 
Na een jaar werd er immers nog steeds geen oplossing gevonden voor de problemen terwijl deze voortdurend 
aangekaart worden. 
 
Stadsbader kwam niet met een oplossing voor de dag en het overleg eindigde met een sisser. 
 
Het gemeentebestuur besliste om de geschillenbeslechtingscommissie in te roepen.  
 
 

7. Stand van zaken Domein De Merel 
 

- Op zondagvoormiddag 6 november werd er een nieuw geboortebos aangeplant van maar liefst 16.000 m
2
. De 

opkomst van de Brechtse bevolking was zeer groot. 
- Er worden nog steeds gesprekken gevoerd met nieuwe, mogelijke investeerders. 
- Onlangs verscheen in de krant een artikel over de toekomstplannen van Domein De Merel. Dirk Volders deed 

hierin een uiteenzetting over zijn toekomstplannen. Het gemeentebestuur was niet op de hoogte van dit artikel 
en wil benadrukken dat er absoluut nog geen akkoord is met meneer Volders. 

 
 
8. Kaart containerpark 

 
 
Wat dient er te gebeuren met afval van verenigingen die een eenmalig evenement organiseren? Tegenwoordig 
kan er niet langer met vuilniszakken gewerkt worden en bij een evenement blijft er toch al snel een heleboel vuil 
achter.  
In het containerpark kunnen verenigingen niet meer terecht met restafval. 
Waar dienen ze hier dan mee te blijven? 
De sportconsulent vraagt dit na bij de dienst duurzaamheid. 
 
Blijkbaar kan de gemeente evenementbakken aankopen die door verenigingen gebruikt kunnen worden. Heeft 
de gemeente Brecht dergelijke bakken?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Afscheid Jos Matheeusen en Tony De Puysseleir 
 
De sportraad neemt afscheid van twee bestuursleden, Jos Matheeusen en Tony De Puysseleir. Beide heren 
zullen uitgenodigd worden op de kampioenenviering en zullen hier in de bloemetjes gezet worden. 
 
 

10. Financieel verslag 
 
Penningmeester Koen maakte een financieel overzicht en bezorgde dit aan de sportconsulente. Het financieel 
verslag met een overzicht van de in- en uitgaven van de zichtrekening wordt verdeeld onder de aanwezige 
bestuursleden.  
 
 
11. Post 
 

- De sportconsulent ontving voornamelijk aanvragen tot terugbetaling van trofeeën. Deze worden doorgegeven 
aan de penningmeester.  

- De sportraadvoorzitter ontving een uitnodiging voor de jaarlijkse quiz van FC Post. 
 

 
12. Varia 
 

- Rika neemt niet deel aan het examen diensthoofd en zal vanaf 1/01/2017 haar taak van sportconsulent 
weer opnemen.  

- Tijdens het interradenoverleg werd aangehaald dat er meer betrokkenheid van vrijwilligers nodig is. De 
bestuursleden van de sportraad zullen zo meer uitgenodigd worden op sportieve evenementen binnen de 
gemeente.  
Verder wordt de sportraad ook gevraagd naar creatieve ideeën om 40 jaar fusie in de verf te zetten. 

- De Sunshine Trappers organiseren binnenkort hun jaarlijkse veldtoertocht met als vertrek- en eindpunt 
Sporthal De Ring. Er moet hen duidelijk gemeld worden dat de polyvalente zaal niet met drank of 
onaangepast schoeisel betreden mag worden. Willen ze dit wel doen dan moeten ze de vloer bedekken. 
De sportraad heeft hiervoor speciale matten aangekocht. Deze mogen zij gebruiken. 

- De scoreborden in de sporthal zijn nog maar recentelijk vervangen, maar opnieuw stuk. De sportconsulent 
bekijkt hoe deze gerepareerd kunnen worden. 

- Het vormingsaanbod van volgend jaar vanuit APB moet doorgegeven worden voor 18 november. Normaal 
gesproken wordt dit besproken op de sportraad, maar de sportconsulent was hier niet van op de hoogte. 
Het vormingsaanbod zal per mail verstuurd worden samen met het verslag van de vergadering. 

- Doordat er enkele bestuursleden wegvielen dit jaar, zullen we op de algemene vergadering nieuwe 
kandidaturen aanvaarden voor een legislatuur van 2 jaar tot de verkiezingen in 2018. 

- De verlichting in het park moet gecontroleerd worden. Er zijn verlichtingspalen die niet meer werken en zo 
gevaarlijke, donkere hoeken achterlaten. 

- Enkele weken geleden was er een incident tussen de tegenpartij van ZVC Transport Joosen en Esthetica. 
De tegenpartij begon, nog tijdens de uren van Esthetica, op te wamen in de zaal en te trappen met ballen. 
Esthetica vraagt aan TJ om in de toekomst ruim op voorhand aanwezig te zijn in de sporthal zodat zij 
controle kunnen houden over hun tegenpartij. 

 
 
13. Volgende vergadering(en): 

 
- Bestuur sportraad: 12 december 

 
 
 


