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1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 
 
Het verslag van 7 november 2016 wordt goedgekeurd.  
 
Opvolging:  
 

 De opvolging van de meeste agendapunten komt ruim terug in het vervolg van deze vergadering.  
 De sportfunctionaris vraagt offertes op voor eventuele extra grondputten te plaatsen in 1/3

e
 en 2/3

e
 van de 

zaal zodat er ook op kleinere ruimtes op een veilige manier kan gezaalvoetbald worden. 
 De datum van de vormingsavond ‘Oppepper’ stond fout in het vorige verslag. Deze dient veranderd te 

worden naar 19 oktober 2017. 
 Er werden nieuwe scoreborden aangekocht. De sportconsulent vroeg aan de TD om deze te installeren 

en te verstevigen met plexiglas van zodra deze geleverd worden. 
 Er werden door de sportconsulent in samenwerking met Rita Mattheeussen affiches opgemaakt waarin 

de sporthalgebruikers gewezen worden op het correcte gebruik van de netten. Deze werden opgehangen 
bij de opbergvakken van de netten. Ook de uitbater van de sporthal zal in de toekomst mee toezicht 
verrichten op het correct opbergen van de netten. 

 In de sportbrochure van het voorjaar van 2017 werd een oproep gelanceerd naar nieuwe bestuursleden 
voor de sportraad. 

 Schepen Daan De Veuster besprak de problematiek rond de falende verlichting in het gemeentepark op 
het schepencollege. De bevoegde instanties werden ingelicht om deze zaken opnieuw in orde te 
brengen. 

 ZVC Transport Joosen dient minstens 2 maanden op voorhand door te geven wanneer ze hun jaarlijks 
toernooi zullen houden in Sporthal De Ring. Enkel op die manier kunnen alle sportclubs tijdig verwittigd 
worden dat de zaal niet beschikbaar is.  
Wanneer de aanvraag niet binnen deze termijn bevestigd wordt, verliest een vereniging immers het recht 
op deze ‘voorboeking’. 

  
 
2. Advies Subsidieverdeling 2015-2016 

Brechtse sportverenigingen kunnen via de sportdienst jaarlijks een aanvraag doen tot het bekomen van 
subsidies. Voor sportverenigingen bestaan er 4 subsidiereglementen, die naar eigen keuze allemaal of gedeeltelijk 
aangevraagd kunnen worden: 

- Subsidies kadervorming 
- Subsidies sportverenigingen 



- Impulssubsidies voor sportverenigingen met een jeugdwerking 
- Huursubsidies Sporthal De Zandbergen 

 
De sportconsulent heeft ter voorbereiding de subsidieaanvragen reeds verbeterd en de gegevens verwerkt in een 
gedetailleerde puntentabel.  
Ieder bestuurslid ontvangt een overzicht van de voorlopige puntenverdeling en de bijhorende bedragen die uitgekeerd 
zullen worden.  
Een aantal dossiers met onduidelijkheden worden besproken en uitgeklaard. Het uiteindelijke puntenoverzicht met 
bijhorende subsidiebedragen wordt bijgevoegd aan dit verslag. 
 

2.1. Subsidies kadervorming 
 
Aanvragen voor kadervorming worden voor 100% terugbetaald. Dit is van toepassing voor vormingen van trainers, 
juryleden, vrijwilligers of bestuursleden van de vereniging als zij een kwalitatieve bijdrage kunnen leveren aan de 
werking van de vereniging.  
 
Er werden 13 aanvragen genoteerd voor een totaalbedrag van 4.534 euro. Vorig jaar waren dit 12 clubs, goed voor 
een bedrag van 4.163 euro. Het aantal aanvragen en het totale subsidiebedrag voor kadervorming stijgt elk jaarlijks! 
 
De subsidiepot voor kadervorming bedraagt 1.000 euro. De sportraad beslist (net zoals vorig werkjaar) om  
3.534 euro over te schrijven van de werkingssubsidies voor sportverenigingen naar kadervorming zodat er een 
totaalbedrag van 4.534 euro kan verdeeld worden. Het budget komt immers doelgericht terecht bij de 
sportverenigingen voor de verhoging van de kwaliteit van de werking en omkadering van de vereniging. Dit is  
uiteindelijk ook het doel van deze subsidies. De vormingen kunnen dan uitbetaald worden aan 100% terugbetaling, 
zoals voorzien in het reglement. 
 

De sportraad geeft positief advies over de bijgevoegde verdeling van de subsidies voor kadervorming 2015-2016 
waarbij er 3.534 euro werd overgezet van de werkingssubsidies sportverenigingen naar kadervorming. 

 
2.2. Subsidies sportverenigingen 

 
Het subsidiereglement voor sportverenigingen is gebaseerd op een puntensysteem waarbij veel aandacht gaat naar 
de kwaliteit van de sportwerking en de omkadering.  
 
In totaal werden er 56 aanvragen ingediend (vorig jaar 59). De totale subsidiepot bedraagt 29.466 euro (omdat er van 
33.000 euro al 3.534 euro werd overgezet naar kadervorming).  
 
De waarde van één punt is gelijk aan 0,27 euro. Dit bedrag is iets meer als vorig jaar (0,25 euro). 
 

De sportraad geeft positief advies over de bijgevoegde subsidieverdeling sportverenigingen 2015-2016. 

 
2.3. Impulssubsidies jeugdwerking 

 
Het subsidiereglement voor impulssubsidies is gebaseerd op een puntensysteem waarbij veel aandacht gaat naar de 
kwaliteit van de jeugdbegeleiding, het werken met gediplomeerde jeugdtrainers en de vorming van de jeugdtrainers. 
 
Het totaalbudget impulssubsidies (23.520 euro) wordt verdeeld onder de 18 aanvragende clubs. Vorig jaar waren er 
17 aanvragende clubs. 
 

De sportraad geeft positief advies over de bijgevoegde verdeling van de impulssubsidies 2015-2016. 



2.4. Huursubsidies De Zandbergen 
 
Aan erkende Brechtse sportverenigingen wordt een subsidie toegekend voor de tussenkomst in de huurkosten van 
sporthal De Zandbergen. Via deze tegemoetkoming zullen sportverenigingen, na het ontvangen van het 
subsidiebedrag, dezelfde huurprijs betaald hebben bij private sporthal De Zandbergen als in de gemeentelijke sporthal 
De Ring. 
 
In totaal werden er 8 aanvragen ingediend (vorig jaar ook 8).  
Het totale uit te keren subsidiebedrag overstijgt het bedrag dat in de begroting werd voorzien (10.171 euro versus 
7.500 euro). De sportraad beslist om geen budget over te zetten van de werkingssubsidie voor sportverenigingen 
(zoals met de kadervorming) aangezien de huursubsidie niet bijdraagt aan een kwaliteitsverhoging van de clubwerking 
(wat het doel is van de werkingsubsidies voor sportverenigingen). 
Alle aanvragen worden dus volgens het reglement evenredig verminderd met een correctiefactor, namelijk met een 
vermindering van 36%. 
 

De sportraad geeft positief advies over de bijgevoegde verdeling van de huursubsidies 2015-2016. 

 
 
3. Advies erkenning Brechtse sportverenigingen 2017 
 
Om voor erkenning in aanmerking te komen, dienen de sportverenigingen te voldoen aan een aantal voorwaarden 
omschreven in het erkenningsreglement. Erkende verenigingen komen in aanmerking voor een aantal voordelen die 
aangeboden worden door het gemeentebestuur (bv gratis ontlenen materiaal uitleendienst, goedkoper tarief in 
sporthal De Ring, huursubsidie voor sporthal de Zandbergen, …). De erkenning wordt jaarlijks opnieuw toegekend, 
gelijklopend met de aanvaarding van de subsidiedossiers. 
 
Volgende 53 verenigingen worden erkend als Brechtse sportvereniging omdat zij voldoen aan alle voorwaarden: 
 

 Badmintonclub Poona 
 Badmintonclub Sint-Job 
 Bracht in't Rood 
 Brachtse Bikers 
 Dancarta vzw 
 Dans je fit 
 Dansgroep Syrah 
 De leukste thuis 
 DTC-Brecht 
 Esthetica Gymteam 
 FC De Witte 
 FC Echt Brecht 
 Inyo Brecht 
 Judoclub Hirano Brecht vzw 
 Jump It 
 K Brecht SK 
 Kai-Jitsu-Ryu 
 KFC Sint-Job 
 KFC Sint-Lenaarts 
 LRV Lessiusruiters Brecht 
 LRV Lessiusruiters Brecht ponylub 
 LRV Sint Lenaarts Sint-Leonardus pony's 



 LRV Sint Lenaarts Sint-Leonardus ruiters 
 LRV St. Willebrordus Overbroek 
 Neos Sportos 
 No Mercy 
 OVERVOC 
 OVOC 
 Paapploeg De Bosstraat 
 Rommersheide sport vzw 
 Runnin'Brecht 
 Showdown Brecht 
 Sint-Jobse Pedaalridders 
 Stapelheyde RC vzw 
 Sunshine Trappers 
 Tafeltennisclub Sint-Lenaarts 
 TC De Merel vzw 
 TC Ter Breme 
 TTV Powerrangers 
 TTV Vandakker 
 WSV St. Michielstappers vzw 
 WTC De Durvers 
 WTC De Kleitrappers 
 WTC De Mistral Bikers 
 WTC De Rembokken 
 WTC De Stoempers 
 WTC Mastentop 
 WTC Sas 4 
 WTC Sint Lenaarts 
 Zaalvoetbal De Ring 
 ZVC Transport Joosen 
 ZVC VB United 
 ZVC Wouters - Rodania 

 
 
Volgende 6 verenigingen worden erkend als Brechts (sport)organisatiecomité omdat zij voldoen aan alle 
voorwaarden: 

 
 Cobepa - GB 
 FC Post 
 Fitlab Nottebohm 
 Kon Hoop op d’Overwinning 
 Loopvereniging De Kleipikkers 
 WACTEAM Brecht 

 
 
Volgende 6 verenigingen voldoen aan alle voorwaarden, met uitzondering van één, namelijk zij bezitten niet het 
minimumpercentage van 30% Brechtse leden. Deze verenigingen worden erkend als Brechtse sportvereniging 
op voorwaarde dat zij blijvend propaganda voeren naar de Brechtse bevolking en de nodige inspanningen 
leveren om Brechtse inwoners aan te trekken: 
 

 Modelluchtvaartclub De Condors 
 Modelvliegclub Golden Wings vzw 



 Royal Antwerp Hockey Club 
 Squashclub De Zandbergen 
 Vissersclub De Sardinnekes 
 ZVC OMIC 

 
 
Volgende vereniging voldoet aan alle voorwaarden, met uitzondering van één, namelijk zij bezit niet het 
minimum aantal leden (10). Deze vereniging wordt erkend omdat ze wel de nodige inspanningen levert om 
leden aan te trekken en een professionele werking aantoont.  
 

 LRV Bosruiters Overbroek ponyclub 
 

Volgende verenigingen hebben geen aanvraag tot erkenning ingediend. 
 

 Voetbal Landelijke Gilde Sint Lenaarts 
 WTC ’t Verzopen Talent 

 
Omdat het reeds het tweede jaar op rij is dat deze twee verenigingen niet op tijd hun erkenningsaanvraag 
indienden, beslist de sportraad om de erkenning van deze verenigingen niet goed te keuren. 
 
Deze lijst wordt voorgelegd ter goedkeuring aan het schepencollege. Na goedkeuring door het schepencollege 
zal de nieuwe lijst bezorgd worden aan de uitleendienst. 
 

De sportraad geeft positief advies over de erkenning van Brechtse sportverenigingen 2017.  

 
 

4. 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: 

- Het reglement werd ondertussen aangepast zodat ook topsporters, met verplichtingen in het buitenland op het 
moment van de viering, in aanmerking komen voor de geldprijzen.  

- Neos Sportos zal 10 paar helpende handen voorzien voor het klaarzetten en opruimen van de zaal. 
- Juryleden: Thia Hellebaut en Dirk Van Tichelt hebben reeds andere verplichtingen op zaterdag 18 februari. 

Andere mogelijke juryleden die de sportconsulent kan aanspreken zijn: Koen Embrechts, Peter Genijn, Hanna 
Mariën, Gert Geysen, Christophe Huybrechts, Elfje Willemsen, Ilse Heylen, … 

- Eclips zal ook dit jaar het licht en geluid in goede banen leiden. 
- Ook dit jaar willen we tijdens de pauze het moment aangrijpen om een sport in de belangstelling te zetten of 

een ludiek intermezzo te voorzien. Viviane zag een tijdje geleden toneelvereniging Heidebloem aan het werk 
met een sketch over de tour de France. De sportconsulent neemt met hen contact op. 

- Het is ieder jaar erg moeilijk om alle kampioenen in onze gemeente te bereiken! De sportconsulent roept 
daarom ook alle bestuursleden van de sportraad op om deze viering mee aan de man te brengen.  

 
 
 
 
 
 



5. Kunstgrasveld  
 

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.  

 
 
6. Stand van zaken Domein De Merel 
 
 
Omdat schepen Daan De Veuster deze vergadering verontschuldigd is, zal dit punt verschoven worden naar de 
volgende vergadering. 
 
 
 
7. Evenementencontainer 
 
Met de nieuwe ontwikkelingen in het afvalreglement, ontstonden er vragen bij de sportverenigingen. 
Wat moeten verenigingen met hun afval doen wanneer zij een evenement organiseren? Ze kunnen dit immers vanaf 
januari niet meer laten deponeren in vuilzakken. 
Om aan de vraag van de verenigingen tegemoet te komen, voorziet de dienst duurzaamheid in samenwerking met 
IGEAN evenementcontainers.  
De containers kunnen door verenigingen ontleend worden voor hun evenementen. 
Op de webpagina https://www.brecht.be/vrije-tijd/zelf-iets-organiseren/vergunning-voor-evenement-fuif-
aanvragen/aanvraagformulier vindt men alle informatie en het aanvraagformulier terug. 
 
Verenigingen kunnen ook een kaart voor het containerpark aanvragen. In het containerpark kunnen zij terecht met 
bijvoorbeeld sportmateriaal (turnmatten) dat weggegooid moeten worden. 
 
 
 
8. Werkgroep Fietshappening 

 
De vergadering werd georganiseerd naar aanleiding van de 3

e
 Brechtse Fietshappening.  

Oorspronkelijk werd in 2015 afgesproken dat de wielerclubs uit Sint-Job deze derde editie voor hun rekening zouden 
nemen. 
Omdat in Sint-Job slechts twee wielerclubs gevestigd zijn (Sint-Jobse Pedaalridders en WTC Sas 4), werd er gezocht 
naar mogelijkheden om deze clubs extra ondersteuning te bieden. 
O.C. Fitlab Nottebohm bood zich aan om een deel van de organisatie van de 3

e
 Brechtse Fietshappening mee voor 

haar rekening te nemen.  
Volgende lijnen werden reeds uitgezet: 

 

 
- De familiefietstocht zal niet langer georganiseerd worden door de wielerclubs 

https://www.brecht.be/vrije-tijd/zelf-iets-organiseren/vergunning-voor-evenement-fuif-aanvragen/aanvraagformulier
https://www.brecht.be/vrije-tijd/zelf-iets-organiseren/vergunning-voor-evenement-fuif-aanvragen/aanvraagformulier


- Er worden wielerritten georganiseerd van 60, 75 en 90 km door de Sint-Jobse Pedaalridders en WTC sas 
4. Zij bekijken onderling tegen de volgende vergadering welke toeren zij hiervoor zullen selecteren. Er zal 
opnieuw gewerkt worden met verschillende snelheden. Er zouden zo’n 12 wegkapiteins per club gezocht 
moeten worden. 

- Er dient rekening gehouden te worden met de bloemencorso die jaarlijks in Loenhout op dezelfde datum 
georganiseerd wordt. De dorpskern zal al van ’s morgens vroeg afgesloten zijn. 

- Fitlab Nottebohm zal een begeleide mountainbiketocht organiseren. Er zal geprobeerd worden om een toer 
te organiseren voor beginners en eentje voor gevorderden. 
De tocht kan een halt houden op het domein van Nottebohm voor een kleine bevoorrading. 

- Er wordt gepolst bij het ‘t Goorhof  of de locatie kan voldoen aan de eisen van de Fietshappening. 
 
 

9. Regiovergadering verslag 
 
Op de regiovergadering werd een zeer interessante toelichting gegeven over de campagne TOP in de sport 
(time out tegen pesten).  
De apotheose van deze campagne valt in de week van 17-24 februari 2017. Het leek de sportconsulent 
interessant om op de kampioenenviering een clip te laten zien van deze campagne om ook bij de aanwezigen 
het nodige bewustzijn ronde dit thema te creëren.  
Er wordt ook geopperd om een vorming te organiseren rond dit thema. Dit kan mogelijk tijdens de jaarlijkse 
Oppepper. De sportconsulent verzamelt de nodige informatie. 
 
 

10. Huldiging Tony en Jos 
 

Oorspronkelijk werd er in een vorige vergadering beslist om de uittredende bestuursleden in de bloemetjes te 
zetten op de kampioenenviering. 
Er worden vragen gesteld of dit wel de juiste gelegenheid is.  
De algemene vergadering lijkt een geschikter moment. 
Hopelijk kunnen er tegen diezelfde datum twee vervangers voor deze heren gevonden worden. 

 
 
11. Toekomst Sportdienst 
 

Rika Rits zal aftreden als diensthoofd en haar plek op de sportdienst binnenkort terug innemen. De timing 
hiervan is afhankelijk van de indiensttreding van het nieuwe diensthoofd vrije tijd. 
De examens zijn momenteel afgelopen. 
De sportdienst doet zijn best om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

 
 
12. Werkgroep subsidieverdeling 

 
Op vraag van Rika werd er gewacht met de volgende bijeenkomsten van de werkgroep subsidieverdeling op 
advies dat gelanceerd zal worden vanuit ISB en sport Vlaanderen. 
De sportconsulent vraagt op wanneer dit advies juist geformuleerd zal worden.  
Volgens Viviane zijn er op Vlaams niveau nieuwe regelgevingen rond subsidies op til. 
Afhankelijk van de timing hiervan, is het mogelijk handiger om nog een jaartje te wachten met de 
subsidiehervormingen.  
De sportconsulent spoort wel de overige verenigingen aan om de enquête rond subsidieverdeling in te vullen. 
 
 
 

13. 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.  

 
 
 



14. Post 
 
Niemand van de aanwezigen kreeg post aan op naam van de sportraad. 

 
 
15. Varia 
 
 

  Op de offertes van ’t Goorhof staat vermeld dat er een kortingspercentage gehanteerd wordt van 1/3
e
 voor 

leden die aangesloten zijn bij de cultuurraad. 
Dit moet toch ook geleden voor leden die aangesloten zijn bij andere officiële raden? 
De sportconsulent vraagt dit na. 

 
 
16. Volgende vergadering(en): 

 
 Bestuursvergadering sportraad: 16 januari 2017, 20.15 uur in GC 


