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 agenda    verslag: Verslag Bestuur Sportraad 

vergaderdatum: 29/03/2017 
voorzitter: Jef Van Dyck 
verslaggever: Rika Rits 
aanwezige bestuursleden: Jef Van Dyck, Hilde Lenaerts, Emily Van Loon, Viviane Van Brussel, Koen 

Aussems, Rita Mattheeussen 
aanwezige waarnemers: Rika Rits (sportconsulente), Nick Lauryssen (stagiair) 
afwezig met kennisgeving: Guy Dierick, Daan De Veuster (schepen van sport) 
  

 
1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 
 
Het verslag van 16 januari 2017 wordt goedgekeurd.  
 
Opvolging:  

- Nog verder op te volgen: 
o Offertes extra grondputten voetbaldoelen op 1/3

e
 of 2/3

e
 sporthal 

o Herstellen en verstevigen scoreborden 
 Vraag aan TD om scherpe hoeken plexiglas af te ronden (OK) 
 Vraag aan TD om letters Time Out – TO opnieuw te schilderen (OK) 

o Werkgroep en vragenlijsten hervorming subsidies 
 Vraag aan Hendrik naar formulier Google Drive (OK) 

- Dak Merelhuisje wordt gerenoveerd. 
 
 

2. Advies – retributiereglement van het opruimen van sluikstort en het herstel van schade door derden 
 
Het bestaande reglement op het opruimen van sluikstort werd onderworpen aan een update. Het bestuur vraagt het 
advies van de raden (waaronder sportraad) alvorens dit wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de gemeenteraad. 
 
Op regelmatige basis verrichten de technische diensten prestaties in de vorm van herstel van schade veroorzaakt 
door derden of het opruimen van achtergelaten afval. Het bestaande reglement werd aangepast en verder 
uitgewerkt met een duidelijke regeling die de gemeente toelaat correct de geleverde prestaties door te rekenen aan 
de schadeveroorzaker of de vervuiler (bv materiaal uitleendienst, schade aan openbare gebouwen door individuen 
of verenigingen, …). Er werden retributiebedragen toegevoegd voor o.a. het doorrekenen van loonkosten, 
vervoerskosten, materialen, …  

 

De sportraad geeft volgend advies over het ontwerpvoorstel voor het retributiereglement van het opruimen van 
sluikstort en het herstel van schade door derden: 
De bedragen zijn vrij hoog gesteld. Er wordt dan ook gevreesd dat de totaalsom heel hoog kan oplopen, zeker voor 
kleinere herstellingen. Het te betalen bedrag is dan niet meer in verhouding met de geleden schade. De sportraad 
stelt voor om de retributie per minuut (of per kwartier) te vermelden ipv per uur. 

 
Volgende vragen worden nog gesteld omdat deze niet duidelijk zijn in het reglement: 

- Wanneer begint de tijd te tellen (en eindigt ook)? Vanaf het vertrek in het magazijn of ter plaatse? 
- Hoeveel werklieden worden er telkens ingezet bij een herstelling? 2 of 3? 

 



3. Evaluatie kampioenenviering 
 
De kampioenenviering vond plaats op zaterdag 18 februari  in sporthal De Ring. Alles is vlot verlopen. De 
sportconsulente bedankt iedereen voor zijn inzet en vrijwillige hulp. 
 
Volgende zaken werden genoteerd naar aanleiding van de evaluatie: 
Positieve punten: 

- Zeer vlot algemeen verloop, goede organisatie. 
- Het opstellen en afbreken door Neos Sportos verliep zeer vlot. 
- Goede samenwerking met sporthal De Ring. 
- Geluid en belichting door Eclips was ook goed verzorgd. 
- De gadgets (kampioenenbekers) vielen in de smaak bij de aanwezigen. Er waren geen negatieve reacties 

op het afschaffen van de echte trofeeën. 
- De opstelling van tafels en stoelen was goed. 
- Er was een goede opkomst en er was voldoende plaats voor alle aanwezigen. 
- De demo van de judoclub was zeer geslaagd 
- De zaaltemperatuur was zeer aangenaam door de warme-luchtblazer 
- Er was veel persaandacht dankzij Daan (Elke Lamens, online GVA foto, citaat Jef in krant) 

 
Negatieve punten: 

- Het reglement werd aangepast waardoor nu ook afwezige winnaars van de titels aanspraak kunnen 
maken op hun geldprijs. Hiervan werd echter geen gebruik gemaakt en dat was jammer. 

- De demo van de filmpjes Time Out tegen Pesten was geen succes. Er was weinig aandacht. 
- Het samenstellen van de jury verliep ook dit jaar moeizaam. Grote namen passen telkens. Er is ook 

discussie over het al dan niet vergoeden van de juryleden. 
 
Te ondernemen: 
Naar de volgende editie toe zal bekeken worden of we de jurering niet anders kunnen aanpakken. Hiervoor 
zal er een werkgroep georganiseerd worden. 
Volgende zaken worden alvast aangehaald: 

- stemming vooraf met percentage weging (sportraad, pers, inwoners, verenigingen, regio, college …) 
- geheimhouding 
- voorbeelden opvragen bij andere besturen (waaronder Kapellen) 

 
Datum voor de volgende editie in sporthal de Ring: zaterdag 24 februari 2018. 
 
 
4. Voorbereiding werkgroep uurverdeling 
 
Op dinsdag 18 april vindt de jaarlijkse vergadering voor de uurverdeling van de Brechtse sportinfrastructuur plaats. 
Alle Brechtse sportclubs ontvangen hiervoor een uitnodiging en een invulblad met de vraag hun voorkeuren door te 
geven.  
 
Agendapunten: 

- Planning uurrooster 2017-2018 van Sporthal De Ring en gemeentelijke turnzalen 
- Data grote manifestaties en stages 
- Huishoudelijk reglement  
- Evaluatie onderhoud door private firma 
- (Defect) sportmateriaal 
- Opmerkingen vanwege de gebruikers 
- Opmerkingen vanwege de sporthaluitbater en schooldirectie 

 
Zeker te vermelden: 

- Sporthal De Ring zal vanaf 10 juli t.e.m. 23 juli gesloten zijn wegens jaarlijks verlof 
- Prijzen dranken 
- Berging sportmateriaal (bv materiaal Esthetica) 

 
Wat met verenigingen die geen gans sportseizoen gebruik maken van de sporthal? 
Waar ligt de grens “gans sportseizoen”? 10 weken – 20 weken?  
Deze vragen dienen nog beantwoord te worden voor de bijeenkomst met de sportverenigingen. 



5. Voorbereiding Algemene Vergadering 
 
De Algemene Vergadering van de sportraad zal doorgaan op maandagavond 15 mei in ’t Centrum te Sint-Lenaarts. 
 
De bestuursleden beslissen om geen interactief deel te voorzien maar een kort overleg met aansluitend een 
netwerkmoment met kleine receptie. De sportconsulente bestelt hiervoor 200 open belegde receptiebroodjes 
(Tamara). 
 
Volgende agendapunten kunnen besproken worden: 

- Resultaten bevraging 2016 hervorming subsidiereglementen 
- Evenementencontainer (bestuur sportraad 12/2016) 
- Viering afscheid Jos Matheeussen + Tony De Puyseleir (uitnodigen!) 
- Stand van zaken De Merel 
- Stand van zaken renovatie ‘t Centrum 
- Retributiereglement schade en sluikstort? 

 
De sportconsulente zorgt voor een uitnodigingsbrief tegen de volgende sportraadvergadering ter ondertekening van 
de voorzitter. Zodat die aansluitend op de vergadering kan verstuurd worden samen met de agenda.  
 
Er wordt een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden (periode van maximum 2 jaar) via Brechts Nieuws, 
Facebook, per e-mail naar de verenigingen, Hendrik B … 
 
 
6. Voorbereiding Stratenloop (werkgroep 29/03/2017) 
 
Op woensdag 29 maart vond het groot overleg plaats ter voorbereiding van de stratenloop met alle betrokken 
organisaties en gemeentelijke diensten. Daarnaast kwam ook de werkgroep stratenloop samen om de 
voorbereidingen meer vorm te geven. Aan de hand van het draaiboek wordt de stand van zaken van de 
voorbereidingen overlopen. 
 
 
7. Voorbereiding Fietshappening (werkgroep 20/03/2017) 
 
Op maandag 20 maart vond de werkgroep Fietshappening plaats. Voorzitter Jef en sportconsulente Rika zaten 
rond de tafel met de 2 wielerclubs van Sint-Job (WTC SAS 4 en de Sint-Jobse pedaalridders) en Fitclub Nottebohm 
voor de mountainbikers. Aan de hand van het draaiboek werd de stand van zaken van de voorbereidingen 
overlopen. 
 
 
8. Stand van zaken Kunstgrasveld Sint-Job 
 
De sportconsulente licht de stand van zaken toe.  
 
Het CBS gaf afgelopen maandag goedkeuring aan de door meester Erreygers opgestelde vordering voor de 
Geschillenbeslechtingscommissie. Er is deze week nog nieuwe bijkomende informatie opgedoken die het dossier 
zal kracht bij zetten. Er zijn 2 naden aan het lossen van herstellingen van eerdere verzakkingen. 
 
Het college duidde de heer Marcel Braspennicx van KFC Sint-Job aan als vertegenwoordiger zonder stemrecht in 
de geschillenbeslechtingscommissie voor de gemeente Brecht.  
 
 
9. Stand van zaken Domein De Merel 
 
Dit punt wordt verschoven naar de volgende vergadering wegens afwezigheid van Daan De Veuster. 
 
 
10. Sporthal De Ring – voorval beschadiging materiaal Esthetica Gymteam 
 



In februari werd de melding gemaakt door Esthetica Gymteam dat het materiaal in de berging overhoop was 
gegooid (o.a. de maxi-trampoline lag omver, valmatten van de karren en dubbelgevouwen, …) Er was beschadiging 
van enkele materialen zichtbaar. 
Er werd navraag gedaan naar de oorzaak. Maar tot op heden konden de kosten nog niet verhaald worden. 
 
Viviane maakt zich wel zorgen over deze onveilige toestand. Wat als er gekwetsten vallen? 
Er dienen goede afspraken gemaakt te worden met de andere gebruikers van de sporthal (geen onbevoegden in 
de berging toegelaten) tijdens de werkgroep rond de uurverdeling. Tevens zal bekeken worden of het haalbaar is 
om een afsluiting te voorzien rond het materiaal. 
 
 
11. 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.  
 
 
12. Post 
 

- 2 nieuwe aanvragen voor toetreding tot de sportraad + erkenning 
o Klopstokia (Rolschaatsclub actief in turnzaal Kristus Koning) 

 De sportraad beslist om deze vereniging voorlopig te aanvaarden tot de definitieve 
beslissing van de Algemene Vergadering 

o Verzopen Talent (Heraansluiting wielertoeristen met organisatie van Retrokoers) 
 De documenten van deze vereniging zijn niet volledig. Het betreft een oud attest van 

aansluiting / verzekering bij de federatie. De sportraad beslist om deze vereniging pas te 
aanvaarden nadat er een geldig bewijs van verzekering kan worden voorgelegd. Pas dan 
kan de vereniging gebruik maken van de uitleendienst voor de organisatie van de 
Retrokoers. 

 
 
13. Varia 
 

- Quiz jeugdraad op vrijdag 7 april 
- Infrastructuurmap wordt opgemaakt door stagiair Nick. 

 
 
 
 
14. Volgende vergadering(en): 

 
- 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) 

 


