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 agenda    verslag: Verslag Bestuur Sportraad 

vergaderdatum: 13/06/2018 
voorzitter: Jef Van Dyck 
verslaggever: Rika Rits 
aanwezige bestuursleden: Jef Van Dyck, Rita Mattheeussen, Viviane Van Brussel, Mark Neutjens. 
aanwezige waarnemers: Rika Rits (sportconsulente) 
afwezig met kennisgeving: Daan De Veuster (schepen van sport), Hendrik Braspenning, Emily Van Loon, 

Guy Dierick, Bart Van Hooydonck. 
  

 
1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Het verslag van 17 april 2018 wordt goedgekeurd.  
 
 
2. Verwelkoming nieuw bestuurslid 
 
Voorzitter Jef verwelkomt het nieuwe bestuurslid, Mark Neutjens. De andere bestuursleden stellen zich voor en Jef 
geeft een korte toelichting over de werking van de Sportraad. 
 
 
3. Advies – uitbating sporthal De Ring 
 
Stagiair Jeroen Jacobs maakte zijn bachelorproef rond de uitbatingsmogelijkheden van Sporthal De Ring. In zijn 
eindwerk (onder mede begeleiding van sportconsulente Rika Rits) ging hij op zoek naar de beste beheersvorm voor 
Sporthal De Ring. Hij onderzocht alle mogelijke beheersvormen van zowel de sporthal als de cafetaria. Daarbij 
informeerde hij zich ook bij een groot aantal andere gemeentebesturen naar hun ervaringen met de verschillende 
beheersvormen. 
 
Uit het onderzoek komt naar voor dat een gemeentelijk beheer met het inzetten van sporthalmedewerkers 
(zaalwachters) de meest ideale beheersvorm is voor de Sporthal. De sportclubs zijn erg tevreden met de gang van 
zaken en de sporthalmedewerkers zijn een toegevoegde waarde voor een optimaal verloop van de activiteiten en 
de kwaliteit van de sportzaal, onderhoud, kleine herstellingen, klaar zetten sportmateriaal, ...  
 
Voor het beheer van de cafetaria lijkt het opportuun om de uitbating in handen van de sportclubs te leggen. Dit 
eerder verassende voorstel lijkt erg goed te werken in veel andere gemeentes. Jeroen stelt dus ook voor om deze 
piste verder te onderzoeken en uit te rollen naar Sporthal De Ring. Weliswaar dienen er zeer duidelijke afspraken 
gemaakt te worden met de sportclubs. 
 
Alle bestuursleden kregen vooraf de bachelorproef van Jeroen doorgestuurd en verdiepten zich in de literatuur van 
dit dossier. 
 
Ook Emily Van Loon (die verontschuldigd is op deze vergadering) maakte haar advies over aan de sportraad. Ook 
dit advies wordt meegenomen in de conclusie. 
 
Verder is ook het nieuwe bestuurslid, Mark Neutjes, ervaringsdeskundige in deze materie als voormalig beheerder 
van meerdere sporthallen en andere sportinfrastructuur bij de stad Antwerpen. Ook zijn aanwezigheid is een 
toegevoegde waarde in deze adviesvorming. 
 



De sportraad geeft het bestuur volgend advies aangaande het beheer van sporthal De Ring en rekening houdende 
met de resultaten van de bachelorproef: 
 

De sportraad is unaniem van mening dat het sportgedeelte in gemeentelijk beheer moet worden verder 
gezet. Het takenpakket van de sporthalmedewerkers zou mogelijk nog verder uitgebreid worden met 
volledige onderhoud van de sporthal. Er zouden dan definitief 2 sporthalmedewerkers voltijds aangesteld 
kunnen worden. Op deze manier kan de private poetsfirma opgezegd worden en kan het dagelijkse 
onderhoud van het sanitair nog correcter verlopen.  

 

Voor het beheer van de cafetaria is de sportraad aangenaam verrast door het onverwachte voorstel voor 
een uitbating in handen van de sportclubs. De sportraad geeft het advies om dit voorstel verder te 
onderzoeken. Volgende aandachtspunten dienen hier wel in acht genomen te worden: 
- Ideaal is een beheer door 1 grote sportclub. Eventueel kan een samenwerking ook nog door 2 grote 

sportclubs. Het is niet aangeraden om meer dan 2 partners te betrekken in deze samenwerking. 
- Onderzoek naar de welwillendheid van de Brechtse sportclubs om mee te stappen in dit verhaal. Zijn er 

kandidaten in Brecht? 
- Extra inkomsten voor de Brechtse sportclubs 
- Betrokkenheid vergroten van de sportclubs bij de uitbating van de cafetaria. 
- Openen tijdens de sportactiviteiten. 
- Grotere flexibiliteit bij grote evenementen van sportclubs. 

 

Indien het gemeentebestuur zou overgaan tot het afsluiten van een concessie met een private partner voor 
de uitbating van de cafetaria dan wil de sportraad volgende verzuchtingen meegeven: 
- Voorafgaande prijsafspraken vastleggen omtrent het uitbaten van de cafetaria bij grote evenementen. 

Voor de sportclubs is dit een belangrijk financieel punt in hun sportieve werking. 
- Afspraken maken over jaarlijks verlof en de openingsuren tijdens sportactiviteiten.  
- Bij de toewijzing niet alleen de bieding in overweging nemen, maar ook punten zetten op de 

klantvriendelijke capaciteiten van de uitbater alsook de zakelijke achtergrond. (Geen uitbating via 
handelshuurovereenkomst met brouwer!) 

 
 
4. Advies – naschools gebruik schoolsportinfrastructuur Sint-Job 

 
In februari dienden VBS Maria Middelares en Kristus Koning een subsidieaanvraag in voor het naschools 
openstellen van hun schoolsportinfrastructuur. Via deze subsidie wil Vlaanderen ervoor zorgen dat 
schoolsportinfrastructuur naschools beter kan opengesteld worden voor andere lokale actoren om zo de 
bezettingsgraad ervan te verhogen en het tekort aan sportinfrastructuur voor sportclubs, sportdiensten en andere 
sportorganisaties te verkleinen. 
Op 8 juni 2018 besliste de Vlaamse Regering om de dossiers van VBS Maria Middelares en Kristus Koning te 
ondersteunen. Het bedrag van de toegekende subsidies is: 

 VBS Maria Middelares: 51.674 euro 

 Kristus Koning: 22.287 euro 

Voor lagere scholen (Maria Middelares) dekt de subsidie 70% van de investerings- en exploitatiekost die de scholen 
maakt, voor middelbare scholen (Kristus Koning) is dit 60%. De subsidie wordt uitbetaald door Sport Vlaanderen op 
basis van de ingediende facturen. Maria Middelares en Kristus Koning dienen volgende bedragen dus zelf te 
investeren: 

 VBS Maria Middelares: 22.146 euro 

 Kristus Koning: 14.858 euro 

Gezien de vermindering van capaciteit op korte termijn (en op lange termijn het wegvallen van capaciteit) in 
Sporthal De Zandbergen is het naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur noodzakelijk om sportclubs in 
Sint-Job sportgelegenheid te bieden.  



Maria Middelares 
Voor enkele clubs is het noodzakelijk dat Maria Middelares haar infrastructuur in september kan openstellen voor 
naschools gebruik door verenigingen. Esthetica, Jump it en Dynamite bijvoorbeeld kunnen door de situatie in De 
Zandbergen in september hun seizoen niet starten als zij in Maria Middelares niet terecht kunnen. 
Maria Middelares heeft geen budget voorzien om nog in 2018 investeringen te laten uitvoeren. Er zijn echter wel 
enkele investeringen noodzakelijk  om sportclubs te laten sporten in hun infrastructuur (vb. tussendeur plaatsen 
inkomhal turnzaal naar gang klaslokalen, toegangssysteem met badge, wanden plaatsen voor gescheiden 
omkleedruimte dames/heren, bergruimte verplaatsen en vergroten voor materiaal sportclubs). Deze werken moeten 
eind augustus afgerond zijn om de clubs te kunnen laten opstarten in het nieuwe sportseizoen. Bovenvermelde 
investeringen die op korte termijn moeten gebeuren om de turnzaal gebruiksklaar te krijgen, bieden weinig tot geen 
meerwaarde aan de schoolsport zelf. 
Het doorrekenen van de kostprijs van deze investeringen aan de sportclubs via een hogere huurprijs, is niet 
opportuun. Het zou dan neerkomen op een uurprijs van circa 30 euro per uur, wat uiteraard geen mogelijkheid is 
voor deze clubs. 
Voorstel is dat het gemeentebestuur een huurovereenkomst afsluit met Maria Middelares waarbij een maandelijkse 
vergoeding van 600 euro wordt betaald aan de school. Om de continuïteit van de werking van de sportclubs te 
garanderen, wordt er een minimumtermijn van 3 jaar voorgesteld. De school staat in voor het onderhoud van de 
zaal en zal de nodige investeringen doorvoeren zoals vermeld in de subsidieaanvraag. De sportdienst zal de 
administratie rond de zaalverhuur overnemen (via de reeds bestaande software Facilitator van Sporthal De Ring). 
Op deze manier krijgen ook erkende Brechtse sportclubs voorrang bij het toewijzen van de uren. Het 
gemeentebestuur bepaald dan zelf de huurprijs conform de huurprijzen in sporthal de Ring. Zo vermijden we ook 
een willekeur aan tarieven vanuit de school. In ruil voor de huurprijs van 600 euro, kan het gemeentebestuur 
volledig naschools beschikken over de turnzaal, ook tijdens de vakantiemaanden (bv sportkampen). De sportdienst 
wijst uren toe aan de sportclubs en factureert deze. 
Er zijn veel goede praktijkvoorbeelden beschikbaar van andere gemeenten die dergelijke huurovereenkomsten 
afsluiten met hun scholen (bv Wuustwezel). Ook ISB en Sport Vlaanderen (Vlaamse Overheid) raden deze 
werkwijze te hanteren om het tekort aan sportruimte ingevuld te krijgen. 
 

Gezien de situatie met sporthal De Zandbergen acht de SPORTRAAD het noodzakelijk om deze 
600€/maand te financieren, en dit om de toekomst van de sportclubs in Sint-Job te garanderen. De 
sportraad gaf dit advies in zitting van 13 juni. 

 
Kristus Koning 
Door Kristus Koning werd een subsidie aangevraagd voor het ombouwen van de refter van lagere school tot 
polyvalente sportruimte (via de directie van de lagere school). De werken hiervoor werden al aangevat (nog voor de 
subsidie werd toegewezen). Voor de school biedt deze polyvalente sportruimte ook een meerwaarde voor eigen 
gebruik. De sportruimte zal dagelijks door dansgroep Syrah gebruikt worden. 
 

De SPORTRAAD adviseert om voor deze nieuwe sportruimte ook een huursubsidie te voorzien conform de 
huursubsidie van sporthal de Zandbergen (die is uitsluitend voorzien voor erkende Brechtse verenigingen).  

 
Het reglement van de huursubsidie zal aangepast moeten worden en in 2019 zal het budget van de huursubsidie 
verhoogd moeten worden (subsidie wordt uitgekeerd het jaar na het gebruik). 
Op het domein van Kristus Koning is ook een grote sportzaal ter beschikking (oppervlakte is circa 2/3 van sporthal 
De Ring). Deze grote sportzaal valt onder het beheer van het Buitengewoon secundair. Ook voor deze grote 
sportzaal zijn er investeringen nodig (vernieuwing kleedkamers, uitrusting, toegangsbadges, …) van circa 120.000 
tot 150.000 euro. Hiervoor werd echter geen subsidieaanvraag ingediend. Deze grote sportzaal wordt nu reeds 
dagelijks naschools gebruikt door (sport)verenigingen. De directie stoot hierbij op veel problemen (waaronder 
overlast voor de bewoners van het domein, grote administratieve belasting zoals facturatie en reservaties, 
onderhoud…). 
De directie van de secundaire school van Kristus Koning twijfelt of ze hun grote sportzaal in de verdere toekomst 
nog naschools willen verder verhuren. De huurprijs die zij momenteel doorrekenen aan de gebruikers (8,50 euro) 
denkt niet de kosten die zijn maken (energiekosten, onderhoudskosten, …) Ook het administratieve werk 
(reservaties, facturatie) die het naschoolse gebruik met zich meebrengt wegen door op deze beslissing.  
Voor het volgende schooljaar zal de grote sportzaal nog naschools verhuurd worden, maar zal de school de 
huurprijs verhogen tot (vermoedelijk) 10 euro per uur.  
 

De SPORTRAAD adviseert om voor de grote sportzaal een huursubsidie te voorzien conform de 
huursubsidie van sporthal de Zandbergen (die is uitsluitend voorzien voor erkende Brechtse verenigingen).  



Het reglement van de huursubsidie zal aangepast moeten worden en in 2019 zal het budget van de huursubsidie 
verhoogd moeten worden (subsidie wordt uitgekeerd het jaar na het gebruik). 
Tijdens het volgende schooljaar zal de school de afweging maken of zij de grote sportzaal al dan niet verder 
naschools zullen verhuren. 
 

Gezien de problemen met sporthal de Zandbergen, en de onzekere toekomst van de grote sportzaal van 
Kristus Koning adviseert de SPORTRAAD om volgend schooljaar verder in onderhandeling te gaan met de 
schooldirectie over het behoud van het naschoolse gebruik van de grote sportzaal. Waarbij net als het 
voorstel van Maria Middelares wordt geopperd voor het afsluiten van een huurovereenkomst op langere 
termijn tussen de school en het gemeentebestuur. Om zo de toekomst van de sportclubs in Sint-Job te 
garanderen. 

 
 
5. Evaluatie Algemene Vergadering 
 
De algemene opinie over de algemene vergadering was positief. De algemene vergadering ging door in GC Jan 
vander Noot. 

- Het percentage aanwezig sportverenigingen was erg hoog 
- De voordracht van Dynamoproject omtrent de GDPR was zeer goed. De lesgever bracht dit op een zeer 

duidelijke verstaanbare manier. 
- De andere agendapunten werd kort en bondig gebracht. 
- De hapjes werden erg gesmaakt maar er was veel overschot van de gezonde hapjes (groentjes). De wraps 

werden allemaal opgegeten. 
o Volgend jaar terug wraps en andere soort hapjes bv broodjes. 

 
Tijdens de vergadering meldde Guy Bevers zich aan als kandidaat bestuurslid voor de sportraad. Zijn aanvraag 
werd geweigerd aangezien deze rijkelijk te laat werd ingediend. De deadline voor het insturen van kandidaturen 
werd de week ervoor afgesloten. Bovendien bleek het document een valse handtekening te bevatten. Het 
document werd ondertekend door Guy zelf en door Emily Van Loon. Emily heeft dit document echter niet 
ondertekend! De sportconsulente heeft dit reeds gemeld bij Emily. Zij overweegt verdere stappen te ondernemen 
(politie). De sportraad zal zelf geen aangifte doen maar steunt wel de eventuele klacht van Emily. 
 
 
6. Voorbereiding stratenloop 
 
Recent vond er een werkgroepvergadering plaats. Jef koppelt de belangrijkste ontwikkeling terug naar de sportraad: 

- De samenwerking met Runnin’Brecht loopt goed. Zij kunnen voldoende medewerkers aanbieden. 
- Neos Sportos zal een de tapwagen bemannen en voorziet 20 helpers voor het parcours. 
- Er zijn een 9-tal supporterszakken uitgedeeld aan buurtbewoners. 
- Er zijn een recordaantal voorinschrijvingen genoteerd: maar liefst 1.074 inschrijvingen 

o Het percentage Brechtenaars ligt hoger dan vorige jaren 
o Alle Brechtse scholen hebben inschrijvingen doorgestuurd 

- Penningmeester Viviane kan niet aanwezig zijn tijdens de stratenloop. Rika zal het financiële luik 
overnemen. Viviane vraagt wel om voor alle uitgaven steeds de juiste betaalbewijzen of onkostennota’s te 
voorzien. 

 
 
7. Terugkoppeling werkgroep Fietshappening 
 
Recent vond er een werkgroepvergadering plaats. Jef koppelt de belangrijkste ontwikkeling terug naar de sportraad: 

- De fietshappening zal doorgaan op zondag 23 september in de kantine van voetbalclub Sint-Lenaarts (A-
site). 

- Er zal een aanbod voorzien worden voor de wielertoeristen alsook voor de Mountainbikers. 
- Voor de kinderen zal er een mountainbiketocht afgepeild worden (deze kruist ook het crossparcours van 

Sint-Lenaarts). 
- De sportdienst zal een email sturen naar de Brachtse Bikers, BIR en het WAC team met de vraag om deze 

datum alvast te noteren en met zo veel mogelijk kinderen deel te nemen op 23 september. 
 
 



8. Financieel verslag 
 
Penningmeester Viviane  maakte een financieel verslag met een overzicht van de in- en uitgaven van de 
zichtrekening. Dit wordt verdeeld onder de aanwezige bestuursleden en verder toegelicht.  
 
 
9. Post 
 
Invulformulier toelage Sportraad van het gemeentebestuur 
 
 
10. Varia 

 Stand van zaken kunstgrasveld Sint-Job: 
o Op woensdag 19 april kwam de geschillenbeslechtingscommissie samen. De heer Marcel 

Braspennicx van KFC Sint-Job, Rika Rits en de Raadsheer vertegenwoordigde de gemeente 
Brecht. De GBC sprak een advies uit dat in het voordeel spreekt van de gemeente Brecht. 

o De gemeente Brecht startte een officiële procedure bij de rechtbank van 1e aanleg op. 

 Stand van zaken Domein De Merel / cyclocrossparcours: 
o Er is een proefsleuf gegraven voor de aanleg van het cyclocrossparcours. Er komen wel veel 

glasscherven aan de oppervlakte (voormalige stortplaats). 

 De waterschade in Sporthal De Ring is beperkt gebleven. Het is nog even afwachten naar de schade op 
lange termijn van de sportvloer. Maar volgens de leverancier en andere sportdienst met gelijkaardige 
ervaring zou de onderlaag van dit soort sportvloer (PU vloer) dat moeten kunnen overleven. 

 Marcel Donkers heeft zijn ontslag gegeven als bestuurslid van de sportraad wegens medische redenen. Hij 
zal alsnog een gepaste bedanking ontvangen onder de vorm van een cadeaubon. De sportconsulente 
bezorgt de cadeaubon aan voorzitter Jef Van Dyck, die deze zal overhandigen. 

 Vorming sportclubs najaar 2018: 
o Optie voor EHBO voor sportongevallen in samenwerking met judoclub Hirano. 

 Op zondag 9 september zal de nieuwe loopomloop ingehuldigd worden. Er zal een oproep gedaan worden 
aan Jog4Fun als Runnin’Brecht voor medewerking. 

 De sportconsulente zal voorafgaand op de vergadering telkens een reminder sturen per SMS. 
 
 
11. Volgende vergadering(en): 

 
- Brechtse stratenloop: vrijdag 22 juni 2018 
- Inhuldiging loopomloop: zondag 9 september 2018 (voormiddag) 
- Bestuur sportraad: maandag 10 september 2018 om 20.00 uur in GC Jan vander Noot 

 
 
 


