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 agenda    verslag: Verslag Bestuur Sportraad 

vergaderdatum: 26/06/2017 
voorzitter: Jef Van Dyck 
verslaggever: Rika Rits 
aanwezige bestuursleden: Jef Van Dyck, Hendrik Braspenning, Bart Van Hooydonck, Emily Van Loon, 

Marcel Donkers. 
aanwezige waarnemers: Rika Rits (sportconsulente) 
afwezig met kennisgeving: Guy Dierick, Rita Mattheeussen, Hilde Lenaerts, Koen Aussems, Viviane Van 

Brussel, Daan De Veuster (schepen van sport). 
  

 
1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 
 
Het verslag van 22 mei 2017 wordt goedgekeurd.  
 
Opvolging:  

- De sportclubs worden op de hoogte gebracht van de wijzigingen van het retributiereglement via een e-mail. 
- Teambuilding bestuur Sportraad: 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. 
 
 
2. Terugkoppeling evaluatie stratenloop 
 
De stratenloop was een groot succes! Er namen maar liefst 1310 lopers deel aan de stratenloop. De organisatie is 
zeer vlot verlopen op een aantal details na (bv seingevers die niet op tijd waren). Gelukkig is alles op tijd opgelost 
en hebben de lopers hiervan geen hinder ondervonden. 
 
Eerder vandaag vond de evaluatievergadering plaats met de interne diensten en aansluitend de werkgroep 
stratenloop. Hiervan wordt nog een apart evaluatieverslag opgemaakt waarbij ook de opmerkingen worden 
verwerkt van de vrijwillige medewerkers. 
 
Naar de volgende editie zal er nagedacht worden over een aanpassing in het parcours waardoor de parking rond 
het Schoolplein buiten het parcours zal vallen. De Lessiusstraat zal dan een stuk verder benut worden, waarbij een 
U-turn bocht zal ingepland worden zodat de lopers elkaar passeren. 
 
De discobar op de muziektrailer was een grote meerwaarde voor het napraten. 
 
De kermisattracties waren zeer mager dit jaar (3-tal) waardoor een aantal mensen teleurgesteld waren. Volgende 
editie dient dit opnieuw bekeken te worden samen met de ambtenaar bevoegd voor de kermissen (deze was niet 
aanwezig op de evaluatievergadering). In de voorafgaande communicatie dient dit niet meer aangekondigd te 
worden om geen valse verwachtingen te scheppen bij het publiek. De avondmarkt op zaterdag is door het 
regenweer helaas ook in het water gevallen. 
 
Er dienen nog gadgets bijbesteld te worden voor het Brechts Jogcriterium. Deze kunnen dan nog ingeruild worden 
tijdens de Fitlabrun op zaterdag 30 september. 
 
De volgend editie van de Brechtse stratenloop zal plaatsvinden op vrijdag 22 juni 2018. 



3. Voorbereiding brainstorming programma bestuur sportraad 2017-2018 
 
Voorzitter Jef stelt voor om tijdens de volgende bestuursvergadering te brainstormen over de werking en de 
structuur van de sportraad. Enkele voorbereidende ideeën: 

- Organiseren we een bevraging over de werking? Zijn we goed bezig? 
- Online tool bekijken (Rika en Jef): 

Wil je de sportraadwerking verbeteren? Of wenst het bestuur de burger nog meer te betrekken bij het 
beleid in een zoektocht naar sportieve ideeën? Dan is de nieuwe online tool ‘Ik kies voor advies’ echt iets 
voor jou!  
Deze tool bevat beide elementen en zet jou zelf aan tot nadenken over de werking rond adviesverlening en 
burgerparticipatie in jouw gemeente. Plan een moment in je agenda om deze tool uit te proberen en haal 
de elementen eruit die jij zinvol acht om lokaal te bespreken.  
De talrijke filmpjes kunnen gebruikt worden als discussiemateriaal en de praktische modeldocumenten 
zorgen ervoor dat je het warm water niet opnieuw hoeft uit te vinden.  
Je ontdekt de gratis onlineopleiding op: http://isb-online-opleidingen-en-bijscholingen.teachable.com/p/ik-
kies-voor-advies Eenmaal geregistreerd kan je deze opleiding op eigen tempo volgen.  

 
4. Stand van zaken Kunstgrasveld Sint-Job 
 
Stadsbader ging niet akkoord met het voorstel van de geschillenbeslechtingscommissie (zie verslag vorige 
bestuursvergadering). Indien 1 partij niet akkoord zou zijn met het voorstel, dan diende er een extern expert 
aangesteld te worden 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. 
 
Er vond een overleg plaats met het bestuur van KFC Sint-Job, het gemeentebestuur van Brecht en raadsheer Mr. 
Erreyghers. In onderling overleg werd beslist om mee te gaan met het tweede voorstel van de 
geschillenbeslechtingscommissie (aanstellen van een extern expert) en voorlopig geen verdere stappen te nemen 
richting rechtbank. 
 
De gemeente Brecht gaf ondertussen de opdracht aan haar raadsheer Mr. Erreyghers om de verdere 
communicatie op zich te nemen namens het gemeentebestuur naar Stadsbader toe en over te gaan tot het 
aanduiden van een deskundige (met name ERCAT).  
 
5. 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. 
 
6. Financieel verslag 
 
Penningmeester Koen (verontschuldigd voor deze vergadering) 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 
 
/ 
 
9. Volgende vergadering(en): 

 
- Bestuur sportraad:  maandag 18 september 2017 om 20.00 uur (GC Jan vander Noot) 

o Rika zorgt voor een lekkere traktatie! 
- Werkgroep stratenloop: maandag 18 september 2017 om 19.00 uur 
- Scholenveldloop: woensdag 27 september 2017 
- Teambuilding bestuur sportraad: ? 

http://isb-online-opleidingen-en-bijscholingen.teachable.com/p/ik-kies-voor-advies
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