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 agenda    verslag: Verslag Bestuur Sportraad 

vergaderdatum: 16/01/2017 
voorzitter: Jef Van Dyck 
verslaggever: Rika Rits 
aanwezige bestuursleden: Jef Van Dyck, Hilde Lenaerts, Rita Mattheeussen, Emily Van Loon, Viviane Van 

Brussel, Guy Dierick. 
aanwezige waarnemers: Rika Rits (sportfunctionaris), Daan De Veuster (schepen van sport) 
afwezig met kennisgeving: Koen Aussems 
  

 
1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 
 
Het verslag van 12 december 2016 wordt goedgekeurd.  
 
Opvolging:  

- Door de wissel op de sportdienst zijn er een aantal zaken die nog niet verder werden afgewerkt. De 
sportconsulente werkt voorlopig halftijds op de sportdienst en halftijds als afdelingshoofd. Daardoor kunnen 
voorlopig enkel de dringende zaken opgevolgd worden. Deze lopende zaken worden zo snel mogelijk 
aangevat van zodra de sportconsulente voltijds terug actief is op de sportdienst. 

o Offertes extra grondputten voetbaldoelen op 1/3
e
 of 2/3

e
 sporthal 

o Herstellen en verstevigen scoreborden 
o Werkgroep en vragenlijsten hervorming subsidies 

- ’t Goorhof werd gereserveerd voor de Fietshappening op zondag 10 september. 
 
 

2. Voorbereiding kampioenenviering 
 
Vorige week werden de inschrijvingen voor de kampioenenviering afgesloten. Alle ingestuurde kandidaturen voor 
de titel van sportman, sportvrouw, sportploeg, sportbelofte en G-sporttrofee worden overlopen.  
 
Er worden 3 kandidaturen per trofee genomineerd. De kandidaten worden niet vooraf op de hoogte gesteld van hun 
nominatie, maar deze informatie wordt pas tijdens de viering bekend gemaakt. 
 
Aan de hand van het draaiboek worden enkele praktische voorbereidingen overlopen: 
- De uitnodigingen werden opgemaakt door de drukker.  Ze worden na deze vergadering verstuurd naar de 

kandidaten, adviesraden, pers, gemeenteraadsleden , … 
- Op de gedrukte uitnodiging staat vermeld dat deze ingeruild kan worden voor een extra drankje in de cafetaria 

na afloop van de viering. Iedere kampioen krijgt een exemplaar toegestuurd. De extra drankjes worden in 
rekening gebracht van de sportraad.  

- Een power-pointpresentatie zal de foto’s van de kandidaten projecteren op een groot scherm. 
- Er moet nog een aandenken besteld worden voor de kampioenen 
- De jury werd samengesteld. 
 
 
3. Voorbereiding Stratenloop 
 



Het Brechts jogcriterium zal opnieuw georganiseerd worden. Dit jaar zijn er 4 loopevenementen. Ook Fitlab 
Nottebohm organiseert een loopwedstrijd, op zaterdag 30 september 2017 (kidsrun, 5 km en 10 km). De 
sportconsulente past deze informatie aan op de gemeentelijke website. 
 
De overlegvergadering met alle partners en diensten van de gemeente Brecht wordt nog verder ingepland. Hiervoor 
zal een Doodle opgemaakt worden door de sportconsulente. Ook voor de volgende werkgroep stratenloop zal een 
datum via Doodle geprikt worden. 
 
 
4. Stand van zaken Kunstgrasveld Sint-Job 
 
De sportconsulente licht de stand van zaken toe.  
Meester Erreygers volgt de zaak op voor de gemeente Brecht. De vraag werd aan hem gesteld om de nodige 
stappen te ondernemen om de geschillenbeslechtingscommissie te vatten.  
 
 
5. Stand van zaken Domein De Merel 
 
Daan De Veuster licht de stand van zaken toe. 
- Het gemeentebestuur stelde een einde aan de overeenkomst met de private partner ivm de binnenspeeltuin. 
- Er zijn verkennende gesprekken met mogelijke andere investeerders voor de tennishal en/of horecagedeelte. 
- Er werd een nieuwe werkgroep opgericht binnen het gemeentebestuur die zich zal buigen over de alternatieve 

plannen om het domein verder tot ontwikkeling te brengen. 
 
Guy Dierick van Tennisclub de Merel wijst op de gebrekkelijke staat van het Merelhuisje. Een renovatie van het dak 
dringt zich dringend op omdat het binnenregent. De kleedkamers zijn buiten dienst gesteld. Er dient dringend actie 
ondernomen te worden. 
 
 
6. 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.  
 
 
7. Post 
 
/ 

 
 
8. Varia 
 
- Viviane vraagt de gegevens van Eclipse (geluid en licht kampioenenviering). De sportconsulente bezorgt deze 

per e-mail aan Viviane. 
 
 
9. Volgende vergadering(en): 

 
- Werkgroep stratenloop: maandag 30 januari 2017 om 20.15 uur ( sportdienst) 
- Kampioenenviering: zaterdag 18 februari 2017 om 19.00 uur (Sporthal de Ring) 
- Bestuur sportraad: dinsdag 21 maart 2017 om 20.00 uur (GC Jan vander Noot) 
- Werkgroep Fietshappening: maandag 20 maart 2017 om 20.00 uur ( sportdienst) 
- Bestuur sportraad: dinsdag 18 april 2017 om 19.00 uur (GC Jan vander Noot) 
- Werkgroep uurverdeling sport: dinsdag 18 april 2017 om 19.00 uur (GC Jan vander Noot) 
- Algemene Vergadering sportraad: maandag 15 mei om 20.00 uur (zaal ’t Centrum) 

 


