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 agenda    verslag: Verslag Bestuur Sportraad 

vergaderdatum: 17/04/2018 
voorzitter: Jef Van Dyck 
verslaggever: Rika Rits 
aanwezige bestuursleden: Jef Van Dyck, Bart Van Hooydonck, Rita Mattheeussen, Hendrik Braspenning, 

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

 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Het verslag van 28 maart 2018 wordt goedgekeurd.  
 
 
2. Voorbereiding werkgroep uurverdeling 
 
De sportdienst maakte een overzicht op van de aangevraagde uren door de erkende Brechtse verenigingen. De 
aanwezige bestuursleden ontvangen dit overzicht. Er wordt een toelichting gegeven bij het uurrooster.  
 
Er is 1 conflict waarbij ook de prioriteitenlijst geen duidelijkheid geeft. Het gaat over een nieuwe aanvraag op 
dinsdagavond van Esthetica en ZVC De Ring. Tijdens het overleg met de clubs was ook geen van beide 
verenigingen bereid om het uur af te staan aan de andere aanvrager. Dit conflict zal volgens het reglement 
voorgelegd worden aan het schepencollege die dan een beslissing hierover moet nemen. Aan beide clubs zal nog 
gevraagd worden om een zeer korte argumentatie toe te voegen bij hun aanvraag. 
 
Het gehele uurrooster dient volgens het nieuwe huishoudelijke reglement van Sporthal De Ring niet meer 
goedgekeurd te worden door het schepencollege.  
 
Zie apart verslag voor de vergadering met de sportverenigingen in verband met de toekenning van de uren. 
 
 
3. Sporthal De Zandbergen 
 
De sportdienst kreeg zeer recent te horen via enkele sportclubs dat sporthal de Zandbergen niet meer beschikbaar 
zou zijn voor hen vanaf het volgende sportseizoen. Het gemeentebestuur betreurt alvast de situatie dat het bestuur 
van sporthal de Zandbergen op deze manier te werk gaat en bovendien geen aanstalten maakte om hierover 
vooraf met het gemeentebestuur in overleg te gaan. 
 
Het gemeentebestuur zal alles in het werk stellen zodat zoveel mogelijk sportactiviteiten kunnen doorgaan volgend 
jaar, hetzij op de huidige of een andere sportlocatie. Het gemeentebestuur gaat in overleg met het bestuur van de 
hockeyclub alsook met de Zandbergen. Tevens zal er werk gemaakt worden van overleg met de andere 
aanbieders van sportinfrastructuur in Sint-Job waaronder de schooldirecties. De subsidie naschools gebruik van 
schoolsportinfrastructuur waarvoor recent een aanvraag werd gedaan door 2 scholen, biedt op dat vlak ook nog 
opportuniteiten. 
 



4. Voorbereiding stratenloop (terugkoppeling werkgroep en groot overleg) 
 
Op dinsdagvoormiddag 17 april vond het groot overleg plaats van de Brechtse stratenloop. Recent vond er ook een 
werkgroepvergadering plaats. Jef koppelt de belangrijkste ontwikkeling terug naar de sportraad: 
 

- Samenwerking met Runnin’Brecht 
- Oproep vereniging 25 helpers voor tapwagen en seingevers 
- Oproep supportersgeweld door buurtschappen op het parcours 
- Discobar Barkas nr 5 ism cultuurdienst 
- Nieuwe bronzen sponsor: Aloca 
- Nieuwe aankondigingsspandoeken samen met andere activiteiten 
- Nieuw: schoolflyers (1 euro korting via scholen): ook gemeentescholen doen mee! 

 
 
5. Stand van zaken kunstgrasveld Sint-Job 
 
De sportconsulente licht de stand van zaken toe.  
 
Op woensdag 19 april komt de geschillenbeslechtingscommissie samen. De heer Marcel Braspennicx van KFC 
Sint-Job zal de gemeente Brecht vertegenwoordigen. Ook sportconsulente Rika Rits zal de commissie bijwonen. 
 
 
6. Stand van zaken Domein De Merel 
 
Schepen Daan De Veuster geeft een toelichting over de stand van zaken van Domein De Merel.  
 
 
7. Financieel verslag 
 
Penningmeester Viviane Van Brussel bezorgt het financieel verslag nog. 
 
 
8. Post 
 
/ 
 
 
9. Varia 
 

- De nieuwe kampioenenviering zal doorgaan op vrijdag 8 februari 2018 in GC Jan vander Noot. De deuren 
openen om 19.30 uur. De viering begint om 20.00 uur. 

 
 
10. Volgende vergadering(en): 

 
- Teambuilding: woensdag 16 mei 2018 om 19.00 uur (Antwerpen) 
- Algemene Vergadering: Maandag 28 mei om 19.30 uur (GC Jan vander Noot)  
- Bestuur sportraad: Woensdag 13 juni om 20.00 uur (GC Jan vander Noot) 


