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 agenda    verslag: Verslag Bestuur Sportraad 

vergaderdatum: 22/05/2017 
voorzitter: Jef Van Dyck 
verslaggever: Rika Rits 
aanwezige bestuursleden: Jef Van Dyck, Koen Aussems, Rita Mattheeussen, Hilde Lenaerts, Hendrik 

Braspenning, Bart Van Hooydonck. 
aanwezige waarnemers: Rika Rits (sportconsulente), Daan De Veuster (schepen van sport) 
afwezig met kennisgeving: Viviane Van Brussel, Emily Van Loon, Guy Dierick, Marcel Donkers. 
  

 
1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 
 
Het verslag van 18 april 2017 wordt goedgekeurd.  
 
Opvolging:  

- Advies retributiereglement: agenda gemeenteraad juni 2017. 
 
 
2. Verwelkoming nieuwe bestuursleden 
 
Voorzitter Jef verwelkomt de nieuwe bestuursleden. De andere bestuursleden stellen zich voor en Jef geeft een 
korte toelichting over de werking van de Sportraad. 
 
 
3. Evaluatie Algemene Vergadering 
 
De algemene opinie over de algemene vergadering was positief. De algemene vergadering ging voor de laatste 
keer door in Zaal ’t Centrum te Sint-Lenaarts 

- De catering was ok 
- Voor de meeste clubs voelt dit nog steeds aan als een ‘verplicht nummer’. 
- De agendapunten waren voornamelijk informatief, maar werden wel gesmaakt. De interactie was zeer 

beperkt. 
 
Aandachtspunten voor de Algemene Vergadering van 2018: 

- In 2018 wordt de algemene vergadering georganiseerd in GC Jan vander Noot in Brecht. 
- Vooraf vragen aan alle leden per email (circa 1,5 maand vooraf) of er nog vragen of suggesties voor 

agendapunten zijn. 
 
 
4. Vrijwilligersfeest 
 
Vanuit de jeugdraad kwam de vraag of er interesse in bij de Brechtse adviesraden om opnieuw een vrijwilligersfeest 
te organiseren. De vraag van de jeugdraad luidt of de verschillende adviesraden hiervoor niet het initiatief 
zouden kunnen nemen. 
 
Het bestuur van de sportraad vindt het een mooi idee om de Brechtse vrijwilligers in de bloemen te zetten en te 
danken. Er zijn wel enkele bezorgdheden die goed afgewogen dienen te worden: 



- Het initiatief vanuit de sportraad om een groots feest te organiseren ligt moeilijk. De Sportraad ziet dit 
eerder als een organisatie vanuit het gemeentebestuur. 

- Het budget dat de sportraad voor de ondersteuning van een dergelijk feest ter beschikking wil stellen, zal 
eerder beperkt zijn. Het budget wordt bij voorkeur voor andere zaken aangewend. 

- Er zijn ook bezorgdheden over de afbakening van het begrip vrijwilliger. Dit kan heel ruim bekeken worden. 
Zo heeft elke vereniging bestuursleden, trainers, maar ook helpende handen tijdens evenementen, … 

 
 
5. Vorming 
 

- Dynamoproject: 

Oproep vorming van de Provincie Antwerpen: De sportraad beslist om een vorming te organiseren in het 

voorjaar van 2018 (februari). Tijdens de algemene vergadering werd er aan de hand van een schriftelijke 

enquête gepeild naar de interesses van de verenigingen. Volgende vormingen scoorden het meeste 

punten: 

o RESPECT in je sportclub 

o Een slimme strategie voor ledenbinding. Verzeker de toekomst van je sportclub. 

o Een beleidsplan voor je sportclub. Voorkom een stuurloos schip. 

De sportconsulente legt bij voorkeur nr 1 of 2 vast. 
 
 

- Oppepper – Breng pit in je vereniging 

De diensten cultuur, sport, jeugd en welzijn zaten samen over de concrete invulling van de derde editie van 

Oppepper. Er wordt voorgesteld om voor vernieuwing te zorgen en te gaan voor een nieuw concept. We 

gaan voor een gezamenlijke intro (30 minuten) en gaan dan over naar een interactief moment, namelijk 

speeddaten.  

 
 
6. Terugkoppeling werkgroep Stratenloop 
 
Op 22 mei vond er een werkgroep stratenloop plaats. Het draaibroek wordt toegevoegd in de bijlage van dit verslag. 
 
 
7. Terugkoppeling werkgroep Fietshappening 
 
Er heeft geen werkgroep plaats gevonden tov de vorige sportraadvergadering waardoor er geen nieuwe informatie 
beschikbaar is. 
 
 
8. Terugkoppeling werkgroep fietspadencomité 
 
Jef geeft een toelichting over de werkgroep fietspadencomité. 
 
De sportconsulente stuurt in september een email naar de Brechtse wielerclubs met de vraag om problemen of 
mankementen in de gemeentelijke fietspadeninfrastructuur te melden. 
 
 
9. Stand van zaken Kunstgrasveld Sint-Job 
 
Op woensdag 19 april kwam de geschillenbeslechtingscommissie samen. De heer Marcel Braspennicx van KFC 
Sint-Job vertegenwoordigde de gemeente Brecht. 
 
De geschillenbeslechtingscommissie deed volgend voorstel: 

- Het veld wordt opgedeeld in 8 vakken van gelijke grootte en uit ieder vak wordt een staal getest door een 
labo gezamenlijk aangesteld door Stadsbader en de gemeente Brecht.  

o 4 locaties worden door de club aangeduid 
o 4 “neutrale” locaties worden “ad random” aangeduid in de overige vakken 



- Indien de norm wordt overschreden bij 4 of meer stalen dan wordt het volledige veld hersteld door 
Stadsbader (cfr. de vordering van de gemeente Brecht). 

- De partij die in het ongelijk wordt gesteld betaalt de kosten van de testen en het herstel van de schade die 
voortvloeit uit de testen. 

 
De beide partijen kregen na het verzenden van het verslag 10 werkdagen de tijd om dit voorstel 
te aanvaarden. Indien dit voorstel NIET door beide partijen aanvaard wordt, dan: 

- Wordt er een externe expert aangesteld in onderling overleg, waarbij de kosten van de expert te delen zijn 
door beide partijen. 

- Deze expert zal bepalen hoeveel stalen er dienen genomen te worden, waar er wordt getest en wat de 
evaluatie is van deze testen.  

- De kosten (testen + herstellingen) worden 50/50 verdeeld door beide partijen. 
 
 
10. Stand van zaken Domein De Merel 
 
De private partner voor de realisatie van de indoortennishal tracht het financieel aspect nog rond te krijgen. Er is 
geen extra nieuws beschikbaar hierover. 
 
 
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 
 

- Uitnodiging Provinciale Sportraad op 2 juni 2017. Zowel de voorzitter als ondervoorzitter dienen zich te 
verontschuldigen voor deze vergadering. 

 
 
13. Varia 
 

- De bestuursleden overlopen de lijst met mogelijkheden om samen te gaan eten (met activiteit).De piste met 
als activiteit “Escape Room” mag verder uitgewerkt worden. Er wordt een nieuwe lijst opgemaakt met 
prijzen van Escape Rooms in de regio. 

 
 
14. Volgende vergadering(en): 

 
- Bestuur sportraad:  maandag 26 juni 2017 om 20.00 uur (GC Jan vander Noot) 
- Groepsactiviteit bestuur: ? 

 


