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 agenda    verslag: Verslag Bestuur Sportraad 

vergaderdatum: 28/03/2018 
voorzitter: Jef Van Dyck 
verslaggever: Rika Rits 
aanwezige bestuursleden: Jef Van Dyck, Bart Van Hooydonck, Rita Mattheeussen, Hendrik Braspenning. 
aanwezige waarnemers: Rika Rits (sportconsulente), Daan De Veuster (schepen van sport). 
afwezig met kennisgeving: Viviane Van Brussel, Emily Van Loon, Marcel Donkers, Guy Dierick. 
  

 
 

1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 
 
Het verslag van 27 februari 2018 wordt goedgekeurd.  
 
Opvolging:  

- Teambuilding bestuur Sportraad op 19/05/2018 werd vastgelegd voor 7 personen 
Uurregeling: 
18.15 uur: gezamenlijk vertrek (carpooling) 1 auto in Brecht / 1 auto in Sint-Job. 
18.45 uur: aankomst Room of riddles, Rijnkaai 37 
19.00 - 20.30 uur: Escape Room (Eilandje) 
20.30 uur: Eten in Burgerij, Sint-Laureiskaai 8, Antwerpen 

- Nieuw concept kampioenenviering werd teruggekoppeld naar het schepencollege 
- Vormingsavond ‘delegeren kan je leren’ was een succes (20 deelnemers – volzet) 

 
2. Advies – huishoudelijk reglement Sporthal de Ring 
 
Op donderdag 8 maart kwam een werkgroep van de sportraad samen. Er werd een nieuw concept uitgewerkt van 
het huishoudelijk reglement van sporthal de Ring. In het huidige reglement werd immers de werkwijze omschreven 
van de sporthal in het beheer van een concessionaris. In de nieuwe situatie (gemeentelijk beheer) dienen er nieuwe 
afspraken geformuleerd te worden omtrent de  voorrangsregeling, toewijzen van zalen, facturatietermijn, vermelding 
van toezicht door gemeentelijk personeel, regels rond annuleringen, ...  
 
De vraag wordt gesteld door de sportraad of het gemeentebestuur de huidige verzekering kan uitbreiden (met 
vermelding van ‘afstand van verhaal’) zodat ook het sportmateriaal van de Brechtse sportclubs mee verzekerd is 
(bijv. bij brand). Het aanwezige turnmateriaal van turnkring Esthetica is momenteel niet verzekerd. Het materiaal 
wordt ook bij gelegenheid gebruikt door anderen, zoals de gemeentelijke sportkampen. 
 

De sportraad geeft unaniem positief advies aan het voorstel van het nieuwe huishoudelijk reglement voor sporthal 
de Ring. Het reglement zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan het schepencollege.  

 
 
3. Advies – retributiereglement Sporthal de Ring 
 
Ook dient er een apart retributiereglement opgemaakt te worden met de huurprijzen van de sporthal (het is niet de 
bedoeling om de tarieven zelf aan te passen). Momenteel staan de tarieven vermeld in de concessieovereenkomst 
die eerder werd ontbonden. Deze mogen niet in het huishoudelijk reglement vermeld worden maar dienen in een 
apart retributiereglement te worden genoteerd. 



 
Tegen de volgende vergadering zal het concept verder uitgewerkt worden. 
 
Er wordt alvast voorgesteld om de tarieven voor evenementen aan te passen. Momenteel is het tarief voor erkende 
als niet-erkende gebruikers dezelfde, namelijk 250 euro. Deze prijs werd in het verleden zo vastgelegd om de 
concessiehouder geen voorkeur te laten geven aan niet-erkende gebruikers. 
Erkende verenigingen zouden aanspraak moeten maken op een goedkoper tarief dan niet-erkende clubs. 
 
4. Voorbereiding werkgroep uurverdeling 
 
Op dinsdag 17 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 2018-2019 van Sporthal de Ring en gemeentelijke turnzalen 
- Data grote manifestaties en stages 
- Vernieuwd huishoudelijk reglement  
- Evaluatie uitbating gemeente Brecht 
- Defect (sport)materiaal 
- Opmerkingen vanwege de schooldirectie 
- Opmerkingen vanwege de gebruikers 

 
Zeker te vermelden: 

- Sluiting cafetaria van 1 tot 15 juni 
- Samenwerking cafetaria met evenementen 

 
5. Voorbereiding Algemene Vergadering 
 
De Algemene vergadering zal doorgaan in GC Jan vander Noot in Brecht.  
Datum: maandag 28 mei 2018 
 
19.30 uur: Ontvangst met drankje 

20.00 uur: Start vergadering 

1. Welkomstwoord door de voorzitter (Jef Van Dyck) 

2. Spreker Dynamoproject GDPR 

3. Werkingsverslag Raad van Bestuur 

4. Voorstelling nieuwe leden + ontslagnemende leden 

5. Verkiezing leden Raad van Bestuur 

6. Goedkeuring financieel verslag + aanduiding rekeningnazichters  

7. Informatie vanuit de sportdienst  

8. Rondvraag 

21.30 uur: Netwerkmoment met een hapje en een drankje 

 
Spreker: Er werd een spreker geboekt bij Dynamoproject over de GDPR (wetgeving rond privacy) in werking. Deze 
infosessie duurt ongeveer 45 minuten à 1 uur. De infosessie kost 250 euro. 
 
Catering: mag geregeld worden via Carré Confiture of Foodbar (afhankelijk van prijs voor 70 personen). De 
overschot van de borrelnootjes en chips van de kampioenenviering kunnen verder gebruikt worden. 
 
Uitnodiging: In de uitnodiging dient een oproep gedaan te worden om vooraf vragen of agendapunten door te geven 
die zij graag besproken willen zien in de varia. 
 
Opstelling zaal: in tribunevorm met statafels achteraan. 
 
6. Voorbereiding Stratenloop 
 
De nieuwe kaartjes van het jogcriterium zijn gedrukt in de nieuwe lay-out. 
 



Er zal een nieuw voorstel gedaan worden voor de tap + seingevers in 1 pakket naar de sportclubs. 
- Pakket van 25 volwassen personen 

o 5 voor tapwagen 
o 20 voor parcours (seingeven + afbraak) 

- De vereniging regelt de aankopen voor drank + drankbekers + tapwagen + koelwagen 
- In ruil kunnen zij volledig beschikken over de inkomst van de tap 

o Inkomsten tap 2017: 4100 euro (5400 euro 2016) 
o Kostprijs drank 2017: 1900 euro (3300 euro 2016) 
o Inkomsten 2017: 2200 euro (2100 euro 2016) 
o Kosten tapwagen: nog op te vragen 
o Kosten koelwagen: nog op te vragen 

- Risico is wel eventueel regenweer! 
- Elk jaar een andere vereniging 
- Vraag: hoe gebeurt de keuze bij meerdere kandidaten? 
- Op deze manier betrekken we meer de sportclubs bij de organisatie van de stratenloop en besparen 

we een hoop werk voor de sportdienst. 

 
7. Stand van zaken Domein De Merel 
 
Schepen Daan De Veuster geeft een toelichting over de stand van zaken van Domein De Merel.  
 
Het WAC team was bezig met het uitstippelen van het parcours maar stootte op het probleem dat de grond veel te 
nat was. Ondertussen werd er een extra drainagebuis gestoken door de technische dienst. 
Maar het terrein is zeer beperkt toegankelijk door omgewaaide bomen en puin. Dit dient ter plaatse bekeken te 
worden met de groendienst. 
 
8. Financieel verslag 
 
Penningmeester Viviane is verontschuldigd voor de vergadering. 
 
9. Post 
 
Er is geen post. 
 
10. Varia 
 

- Sporthal de Ring nieuwtjes: 
o Vacature sporthalmedewerker voor onderhoud/toezicht staat open. Meer info via de website. 
o Uren administratieve ondersteuning op de sportdienst zullen ook licht uitgebreid worden. Nadine 

zal na de paasvakantie halftijds komen werken (19 uur ipv 12,50 uur). 
- Het fietspadencomité bestaat ondertussen 10 jaar. Op 9 mei, voorafgaand aan de gemeenteraad, zal dit in 

de bloemen gezet worden. Proficiat aan Jef voor al het mooie werk! 
- In antwoord op de vraag die gesteld werd door de cultuurverenigingen staat ook de sportraad achter het 

idee om een basispakket stoelen en tafels aan te kopen. De vraag werd ook al door verschillende 
sportverenigingen gesteld. In het verleden werd de aankoop tegengehouden om niet in concurrentie te 
gaan met externe firma’s zoals Riba Rent en ook door een tekort aan opbergruimte bij TD. Omliggende 
gemeenten ontlenen wel stoelen en tafels. Aandachtspunten bij aankoop: degelijk materiaal dat nagekeken 
wordt na elke ontlening. 

 
 
11. Volgende vergadering(en): 

 
- Bestuur sportraad + uurverdeling: dinsdag 17 april om 19.30 uur (GC Jan vander Noot) 
- Teambuilding: woensdag 16 mei 2018 om 19.00 uur (Antwerpen) 
- Algemene Vergadering: Maandag 28 mei om 19.30 uur (GC Jan vander Noot) 


