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1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Het verslag van 10 september 2018 wordt goedgekeurd.  
 
Kandidaat bestuurslid Luc Truyts woont vanaf heden als waarnemend bestuurslid de vergaderingen van de 
sportraad bij. Tijdens de eerstvolgende algemene vergadering zal zijn kandidatuur officieel bekrachtigd worden. 
 
 
2. Kennismaking nieuwe schepen van Sport 
 
Vanaf 1 januari zal Charlotte Beyers (NVA) de taken overnemen van Daan De Veuster (CD&V). 
De bestuursleden stellen zich voor aan Charlotte. 
Op haar beurt stelt ook Charlotte zich voor aan de leden van de sportraad. 
 
 
3. Advies – Erkenning Brechtse sportverenigingen 
 
Om voor erkenning in aanmerking te komen, dienen de sportverenigingen te voldoen aan een aantal voorwaarden 
omschreven in het erkenningsreglement. Erkende verenigingen komen in aanmerking voor een aantal voordelen 
die aangeboden worden door het gemeentebestuur (bv gratis ontlenen materiaal uitleendienst, goedkoper tarief in 
sporthal De Ring, huursubsidie voor sporthal de Zandbergen, …). De erkenning wordt jaarlijks opnieuw toegekend, 
gelijklopend met de aanvaarding van de subsidiedossiers. 
 
Volgende 55 verenigingen worden erkend als Brechtse sportvereniging omdat zij voldoen aan alle 
voorwaarden: 
 

- Badmintonclub Poona 
- Badmintonclub Sint-Job 
- Biljartclub BC 't Centrum 
- Bracht in 't Rood 
- Brachtse Bikers 
- Dancarta vzw 
- Dans je fit 
- Dansgroep Syrah 
- De leukste thuis 
- DTC-Brecht 
- Esthetica Gymteam vzw 
- FC De Witte 
- Inyo Brecht 
- Jog4Fun 
- Judoclub Hirano Brecht vzw 
- Jump It 
- K Brecht SK 
- Kai-Jitsu-Ryu 



- KFC Sint-Job 
- KFC Sint-Lenaarts 
- Kon klopstokia RHC vzw 
- LRV Bosruiters Overbroek ponyclub 
- LRV Lessiusruiters Brecht 
- LRV Lessiusruiters Brecht ponylub 
- LRV Sint-Leonardusruiters 
- LRV Sint-Leonardus pony's 
- LRV St. Willebrordus Overbroek 
- Neos Sportos 
- OVERVOC 
- OVOC 
- Paapploeg De Bosstraat 
- Rommersheide sport vzw 
- Royal Antwerp Hockey Club 
- Runnin'Brecht 
- Sint-Jobse Pedaalridders 
- Stapelheyde RC vzw 
- Sunshine Trappers 
- Tafeltennisclub Sint-Lenaarts 
- TC De Merel vzw 
- TC Ter Breme 
- TTV Powerrangers 
- TTV Vandakker 
- Visclub Ons Genoegen 
- WSV St. Michielstappers vzw 
- WTC De Durvers 
- WTC De Kleitrappers 
- WTC De Mistral Bikers 
- WTC De Rembokken 
- WTC De Stoempers 
- WTC Mastentop 
- WTC Sas 4 
- WTC Sint Lenaarts 
- Zaalvoetbal De Ring 
- ZVC TJ 
- ZVC VB United 

 
Volgende 7 verenigingen worden erkend als Brechts organisatiecomité omdat zij voldoen aan alle 
voorwaarden: 

 
- Cobepa - GB 
- Fitlab Nottebohm 
- Kon Hoop op d’Overwinning 
- Loopvereniging De Kleipikkers 
- Omnisportkampen Brecht 
- WACTEAM Brecht 
- WTC 't Verzopen Talent 

 
Volgende 6 verenigingen bezitten niet het minimumpercentage van 30% Brechtse leden. Deze verenigingen 
worden erkend als Brechtse sportvereniging op voorwaarde dat zij blijvend propaganda voeren naar de 
Brechtse bevolking en de nodige inspanningen leveren om Brechtse inwoners aan te trekken: 
 

- Go Pole 
- LRV Bosruiters Overbroek Ponyclub 
- Modelluchtvaartclub De Condors 
- Royal Antwerp Hockey Club 
- Squashclub De Zandbergen 
- Visclub de Sardinnekes 

 



Volgende 2 verenigingen bezitten niet het minimum aantal leden (10). Deze verenigingen worden erkend 
omdat ze de nodige inspanningen leveren om leden aan te trekken en een professionele werking aantonen.  
 

- LRV Bosruiters Overbroek ponyclub (4) 
- LRV Ponyclub Lessiusruiters Brecht (9) 

 
Volgende 2 verenigingen hebben geen aanvraag tot erkenning ingediend en worden geschrapt: 
 

- FC Post 
- Showdown Brecht 

 
Deze lijst wordt voorgelegd ter goedkeuring aan het schepencollege. Na goedkeuring door het 
schepencollege zal de nieuwe lijst bezorgd worden aan de uitleendienst. 
 

De sportraad geeft positief advies over de erkenning van Brechtse sportverenigingen 2019. Deze lijst zal ter 
goedkeuring voorgelegd worden aan het schepencollege. 

 
 
4. Advies – Subsidieverdeling Brechtse sportverenigingen 

Brechtse sportverenigingen kunnen via de sportdienst jaarlijks een aanvraag doen tot het bekomen van 
subsidies. Voor sportverenigingen bestaan er 4 subsidiereglementen, die naar eigen keuze allemaal of gedeeltelijk 
aangevraagd kunnen worden: 

- Subsidies kadervorming 
- Subsidies sportverenigingen 
- Impulssubsidies voor sportverenigingen met een jeugdwerking 
- Huursubsidies Sporthal De Zandbergen 

 
De sportconsulent heeft ter voorbereiding de subsidieaanvragen reeds verbeterd en de gegevens verwerkt in een 
gedetailleerde puntentabel. Ieder bestuurslid ontvangt een overzicht van de voorlopige puntenverdeling en de 
bijhorende bedragen die uitgekeerd zullen worden. Een aantal dossiers met onduidelijkheden worden besproken en 
uitgeklaard. Het uiteindelijke puntenoverzicht met bijhorende subsidiebedragen wordt bijgevoegd aan dit verslag. 
 
 

4.1. Subsidies kadervorming 
 
Aanvragen voor kadervorming worden voor 100% terugbetaald. Dit is van toepassing voor vormingen van trainers, 
juryleden, vrijwilligers of bestuursleden van de vereniging als zij een kwalitatieve bijdrage kunnen leveren aan de 
werking van de vereniging.  
 
Er werden 8 aanvragen genoteerd voor een totaalbedrag van 4.374 euro. Vorig jaar waren dit 9 clubs, goed voor 
een bedrag van 2.728 euro.  
 
De sportraad beslist (net zoals vorige werkjaren) om het volledige bedrag uit te keren zonder correctiefactor en dit in 
vermindering te brengen van de werkingssubsidies voor sportverenigingen. Het budget komt immers doelgericht 
terecht bij de sportverenigingen voor de verhoging van de kwaliteit van de werking en omkadering van de 
vereniging. De vormingen kunnen dan uitbetaald worden aan 100% terugbetaling, zoals voorzien in het reglement. 
 
 

4.2. Subsidies sportverenigingen 
 
Het subsidiereglement voor sportverenigingen is gebaseerd op een puntensysteem waarbij veel aandacht gaat 
naar de kwaliteit van de sportwerking en de omkadering.  
 
De sportconsulente maakte een detaillijst op van de puntenverdeling per vereniging. Een aantal dossiers met 
onduidelijkheden worden uitgebreider besproken en aangepast waar nodig.  
 
Bij volgende verenigingen werd de maximum subsidie van 30 euro per lid overschreden. Daarom werd dit afgetopt: 

- LRV Lessiusruiters Brecht 



- LRV Lessiusruiters Brecht ponylub 
- LRV St. Willebrordus Overbroek 

 
Er gebeurde een rechtzetting voor LRV St Leonardus Sint-Lenaarts. De subsidieaanvraag van vorig werkjaar werd 
mee verwerkt in de verdeling van dit jaar, waardoor zij een dubbele uitkering ontvangen als rechtzetting van vorig 
jaar. 
 
Volgende verenigingen krijgen een speciale uitzondering toegewezen: 

- DTC Brecht (niet aangesloten bij een sportfederatie – onbestaande): basissubsidie 
- Bosruiters Overbroek (slechts 4 leden): basissubsidie 
- LRV Lessiusruiters Brecht ponyclub (slechts 9 leden): basissubsidie of werkingssubsidie 

 
Volgende verenigingen ontvangen geen werkingssubsidies: 

- Inyo Brecht: onvoldoende bijlagen ingediend – ook niet na herinnering  
- Judoclub Hirano Brecht vzw (sportlokaal ter beschikking) 
- K Brecht SK (sportinfrastructuur ter beschikking) 
- KFC Sint-Job (sportinfrastructuur ter beschikking) 
- KFC Sint-Lenaarts (sportinfrastructuur ter beschikking) 

 
In totaal werden er 55 aanvragen ingediend (vorig jaar 49). De totale subsidiepot bedraagt 31.616 euro (na aftrek 
kadervorming).  
 
De waarde van één punt is gelijk aan 0,32 euro. Dit bedrag ligt lager dan vorig jaar (0,38 euro) waardoor 
verenigingen minder subsidie krijgen voor dezelfde kwaliteit. De oorzaak hiervan kan gezocht worden in het hogere 
aantal aanvragen. 
 
 

4.3. Impulssubsidies jeugdwerking 
 
Het subsidiereglement voor impulssubsidies is gebaseerd op een puntensysteem waarbij alle aandacht gaat naar 
de kwaliteit van de jeugdbegeleiding, het werken met gediplomeerde jeugdtrainers en de vorming van de 
jeugdtrainers. 
 
Het totaalbudget impulssubsidies (23.520 euro) wordt verdeeld onder de 18 aanvragende clubs. Vorig jaar waren 
er ook 18 aanvragende clubs. 
 
 

4.4. Huursubsidies De Zandbergen 
 
Aan erkende Brechtse sportverenigingen wordt een subsidie toegekend voor de tussenkomst in de huurkosten van 
sporthal De Zandbergen. Via deze tegemoetkoming zullen sportverenigingen, na het ontvangen van het 
subsidiebedrag, dezelfde huurprijs betaald hebben bij private sporthal De Zandbergen als in de gemeentelijke 
sporthal De Ring. 
 
In totaal werden er 9 aanvragen ingediend (vorig jaar 7). De beschikbare subsidiepot is voldoende om alle 
aangevraagde subsidies uit te keren, namelijk 5.610 euro (vorig jaar 8.764 euro). Er diende dus geen 
correctiefactor te worden toegepast. 
 
Er wordt een stimulans gegeven om de huursubsidie volgend jaar beschikbaar te maken voor andere sportlocaties, 
waaronder de turnzalen van Kristus Koning. 
 

De sportraad geeft positief advies over de bijgevoegde verdeling voor het uitkeren van de subsidies 
sportverenigingen 2017-2018. Deze verdeling zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan het schepencollege. 

 
 
 
 
 



5. De nieuwe Kampioenenviering = GALA VAN DE BRECHTSE SPORTSTERREN 
 
Na afloop van de vorige kampioenenviering vond er een evaluatie en brainstorm plaats ivm de toekomst van de 
kampioenenviering. Er werd toen beslist om de viering in een gloednieuw jasje te steken. Het nieuwe concept werd 
intussen verder uitgewerkt in een sportraad werkgroepje. 
 
Nieuwe naam: 

“Gala van de Brechtse sportsterren” 
 
Datum en locatie: 

Vrijdag 22 februari (GC Jan vander Noot)  
Deuren open 19.30 uur – Start om 20.00 uur 

 
Dresscode: 

Casual chic:  
Het uitgangspunt bij Casual Chic is dat de kleding goed 'draagbaar' is, maar tegelijkertijd een 
chic detail heeft. Denk aan een sportief shirt, in combinatie met een chique broek. 
Met een Casual Chic outfit combineer je dus makkelijk je dagelijkse kleding met iets dat 
netter is. Hierbij is het wel van belang dat de kleding er verzorgd uitziet. 

 
Genomineerden (=sportsterren): 

- De viering wordt anders opgebouwd en ingedeeld!  
- Het wordt een ‘verkiezingsshow’ ipv een huldiging 

o De huldigingen van de kampioenstitels worden geschrapt. 
o De genomineerden worden voorgesteld in de 6 categorieën adhv een Powerpoint 

 Genomineerden worden niet naar voor geroepen (tribune opstelling laat dit niet toe) 
 Belangrijkste sportprestatie vermelden (geen uitgebreide CV) 

- Er is geen strenge préselectie meer van de kandidaten door de sportraad waarbij een maximum 
aantal genomineerden zal worden gekozen. Er zullen meer genomineerden toelaten worden. 

 
Categorieën (zilveren sterren trofeeën): 

- Trofee van Sportman 
- Trofee van Sportvrouw 
- Trofee van Sportploeg 
- Trofee van Sportbelofte 
- G-Sporttrofee 
- Coolste sportclub (NIEUW) 

o Omschrijving aan te vullen in het reglement: 
 Elk jaar wordt een Brechtse club in de “picture” gezet omwille van de inspanningen 

op sportief of organisatorisch vlak en de positieve uitstraling die de club de Brechtse 
sport bezorgt. Binnen de club wordt bovendien veel plezier beleefd.  

 De vereniging maakt een filmpje van maximum 1 minuut. 
 Deze trofee wordt jaarlijks uitgereikt, maar éénzelfde sportclub kan deze titel maar 

om de 3 jaar toegewezen krijgen. 
 
Verdeling prijzen: 

- Een mooie zilveren ‘ster’ trofee per categorie 
o Te bekijken: gepersonaliseerde Stertrofee met B van logo Brecht? 

- De winnaar van elke trofee ontvangt 200 euro (nieuwe verdeling prijzengeld tov vorig jaar!) 
o De geldprijs voor alle trofeeën is identiek! 
o Een totaalbedrag van 1.200 euro wordt geschonken via budget van de Sportraad 

- Een mooie medaille met ster wordt geschonken aan ALLE genomineerden (=sportsterren) 
o Tekst op medaille: ‘Sportster 2018’ 
o Ook een medaille voorzien voor alle jeugdleden die niet aanwezig kunnen zijn op de viering 

- Alle genomineerden ontvangen ook een aandenken 
o Samen met de medaille - af te halen na de viering bij het podium 

- De 6 trofeeën worden uitgereikt door een delegatie van het schepencollege (niet meer door de 
gemeenteraadsleden) 

 



Stemming vakjury: 

- Wie mag stemmen? Welke categorieën? 
o Categorie 1: Pers en media 
o Categorie 2: Erkende Brechtse sportclubs 
o Categorie 3: Sport-experten (bv Sport Vlaanderen, BOIC, Sportregio, (ex)topsporters, …) 
o Categorie 4: Leden van de Gemeenteraad + Bestuur Sportraad 
o Categorie 5 (NIEUW): Publiekjury (Brechtse inwoners) 

- De stemming zal gebeuren via een online stemformulier met foto’s  
o Bart geeft aanzet – Rika vult aan 
o Er is een apart stemformulier voor de Brechtse inwoners voorzien dan voor de andere 

categoriën. 
- De puntenverdeling wordt aangepast  

o niet meer met effectieve percentages, maar met een puntenverdeling in rangorde vd 
percentages 

o Maximum aantal punten = aantal genomineerden per categorie 
 Bv 10 genomineerden geeft 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 

o In reglement vermelden wat er dient te gebeuren bij een ex aequo  
 categorie experten is doorslaggevend 

- Tijdens de viering zal een op 1 slight interactief de vooruitgang getoond worden.  
o De grafiek ‘beweegt’ 
o Bart komt helpen bij de uitwerking 
o ‘Sterrenrace’ 

 
Inrichting en aankleding: 

- Rode draad: zilveren sterren 
- Ontvangst: 

o Stijlvolle ontvangst: rode loper buiten voorzien 
o Tentje bij het binnen komen (voor bij regenweer – vermijden wachten in de regen) 
o Is het haalbaar om een bewaakte vestiaire te voorzien in de Jacob Nieuwlandzaal?  

- Foyer en cafetaria: 
o Sfeervol inrichten.  
o Rode draad versiering: sterren 

 Al aankopen in periode kerstversiering! 
o Aangepaste verlichting voorzien in de cafetaria en de inkomhal (filters) 
o Klein aantal bartafeltjes (te weinig plaats) 

 Tafeldoeken voorzien 
 Bloemstukjes (via schoondochter Rita) ook met een link naar sterren 

- Opstelling grote zaal: 
o Podium vooraan 
o Tribuneopstelling  

 Maximum aantal deelnemers: max 300 personen in de zaal  
 134 plaatsen + aangevuld met vooraan rijen stoelen van 15 stuks per rij 

 
Tickets en toegang viering 

- Om iedereen een plaats te kunnen garanderen op de viering dient er vooraf gereserveerd te worden. 
- Plaatsen reserveren via ticketsysteem 

o 1 ticket automatisch door sportdienst voorzien voor alle individuele genomineerden alsook 
voor alle leden van de ploeg (incl trainer) 

o Email versturen naar alle genomineerden met informatie over het boeken van extra tickets 
o Geen genummerde plaatsen – vrije plaatsen 
o Maximum aantal tickets per boeking (maximum 4)  

 
Presentatie: 

- Professionele gastspreker (BV) inhuren 
o Toppers die al bezet zijn: Aster Nzeyimana, Ruben Van Gucht 

- Voorkeuren in volgorde: 
1. Maarten Van Gramberen   € 1.100 (excl BTW) + € 95 
2. Peter Van Asbroeck   prijs ongekend – maximumbudget € 1.500 
3. Kim Gevaert    € 1.000 (excl BTW) + € 95 
4. Roos Van Acker   € 1.400 (excl BTW) + € 95 + vervoer 



5. Lieven Van Gils   € 1.500 (excl BTW) + € 95 
6. Reserves: Cedric van Brantegem, Cleymans Jelle / Clara, … 

- Geanimeerde entertainende presentatie / show door gastspreker: 
o Veel grapjes 
o Interviews (met winnaars) 
o eventueel in een zetel (zoals op tv shows)? 

- Meer visuele animatiefilmpjes/beeld ipv uitleg 
o Van de genomineerden 
o eventueel ook bloopers filmpjes 

- Inkorten teksten over kampioenen (kort en bondig!) 
- PowerPoint met volbeeld foto’s ipv ingeplakt in powerpoint 
- Kandidaten worden niet meer naar het podium gevraagd (tribuneopstelling !!) – enkel winnaars 

trofeeën! 
- Deuntje tussendoor afspelen (door klankman) 

o Welk muziekje wordt gebruikt op de (sport)shows op tv? Opvolgen! 
- Geen actief intermezzo (eventueel wel een filmpje) 

 
Tap + catering: 

- Ontvangst met drankje: 
o Beperkt aanbod voorzien: Cava / fruitsap / water 
o Andere dranken aan de toog 

- Geen dranken tijdens de viering 
- Na de show:  

o Open bar tot 1 uur na de viering 
o Nadien betalend (basiskassa voorzien) 
o Of werken met drankbonnen? Nog te bekijken 
o Stop tap om 23u30 

- Extra toogje met beperkt drankenaanbod in de foyer voorzien 
- Hulp van een vereniging voor tap en opruim toog: 

o Vergoeding: 300 euro 
o 10 personen 
o Herkenbare kledij met twist (bv wit hemd met blinkend strikje?) 
o Oproep clubs lanceren 

- Borrelnootjes + chips op de tafels 
 
 
6. Uitbating cafetaria Sporthal De Ring 
 
Naar aanleiding van het eerdere advies van de sportraad met betrekking tot de uitbating van de cafetaria, kreeg de 
sportdienst de opdracht van het schepencollege om hieromtrent een onderzoek te doen. Het draagvlak van een 
dergelijk engagement diende afgetoetst te worden bij de Brechtse sportclubs.  
 
Tijdens een eerste overlegvergadering (waarvoor alle Brechtse sportclubs alsook de bestuursleden van de 
sportraad een uitnodiging ontvingen) werd er een toelichting gegeven over wat een dergelijk engagement voor de 
sportclub(s) met zich mee zou brengen. Gastspreker Walter Van Dongen (voorzitter vzw zaalsporten) gaf een 
toelichting over zijn ervaringen bij de uitbating van de sportkantine in Wuustwezel. Het was een zeer volledige 
uiteenzetting waarbij de verenigingen geconfronteerd werden met de verplichten, lasten en opbrengsten dat een 
dergelijke uitbating met zich mee kan brengen. Er waren een 20-tal aanwezigen. 
 
Na een interne terugkoppeling binnen de besturen van de aanwezige sportclubs, bleek dat 1 vereniging bereid was 
om de uitbating  van de cafetaria op zich te nemen, namelijk Esthetica Gymteam. Met deze vereniging werd er dan 
ook verder aan tafel gezeten om de voorwaarden verder uit te werken. 
 
Het schepencollege gaf intussen de opdracht aan de sportdienst om een concessieovereenkomst uit te werken met 
Esthetica Gymteam op basis van volgende voorwaarden: 

- Maandelijkse concessieprijs van 350 euro.  
- De vereniging staat zelf in voor de energiekosten alsook de betaling van de geldende horeca taksen, 

sabam, … 
- De overeenkomst gaat in op 1/1/2019 
- Er is een proefperiode voorzien tot en met 31/08/2019 



- De openingsuren van de cafetaria zullen afgestemd worden op de gebruiksuren van de sporthal. 
- Andere verenigingen zullen ook de mogelijkheid krijgen om de cafetaria te gebruiken tijdens hun 

evenement. 
 
 
7. Financieel verslag 
 
Het financieel verslag met een overzicht van de in- en uitgaven van de sportraad wordt overlopen door de 
penningmeester, Viviane Van Brussel. 
 
 
8. Post 
 
2 nieuwe aanvragen voor toetreding tot de sportraad: 

 Omnisportkampen Brecht (nieuw sportcomité) 

 Visclub Ons genoegen (bestaande sportvereniging) 
De sportraad beslist om deze verenigingen voorlopig te aanvaarden tot de definitieve beslissing van de Algemene 
Vergadering. De sportconsulente brengt beide verenigingen op de hoogte. 
 
 
9. Varia 
 
Podium 123 uitleendienst 
Wordt overschilderd in de huisstijl. Als aandachtspunt dient rekening gehouden te worden met een correcte 
nummering op de voor- en achterzijde! 
De bestuursleden halen aan dat het podium dient vervangen te worden door een lichter exemplaar. De sportdienst 
deed hierover al opzoekwerk en er zijn geen ‘lichte’ exemplaren te vinden in de handel. 
Viviane doet de suggestie om eens na het horen bij de Gymfed. Daar hebben ze een soort van modulair 
wedstrijdpodium voorhanden. De sportconsulente zal zich informeren. 
 
Kom op tegen Kanker 100km 
Er zijn meerdere Brechtse teams die zich hebben ingeschreven voor deze race. Ze vragen naar ondersteuning bij 
de sportdienst. Er is geen financiële ondersteuning voorhanden voor dergelijke aanvragen, maar er kan wel 
promotie gemaakt worden bv via de facebook pagina ‘sportief Brecht’. 
 
Stand van zaken kunstgrasveld Sint-Job: 
In zitting van 18 oktober ll. werd de procedure uitvoerig behandeld en gepleit, in functie van de aanstelling van een 
gerechtsdeskundige. De rechtbank nam de zaak in beraad. Zij moest in principe binnen de maand uitspraak doen.  
Er is echter nog geen vonnis van de rechtbank te Brussel. Rechtbanken moeten in principe binnen de maand na in 
beraad name van de zaak een vonnis wijzen. Sommige rechtbanken slagen daar niet (steeds) in.  
 
Stand van zaken Domein De Merel / cyclocrossparcours: 
De Try-out van het cyclocrossparcours was een groot succes. Ook het WAC team is tevreden. 
Daan De Veuster verduidelijkt dat er nog steeds gesprekken lopende zijn omtrent de tennishal. Ook Charlotte wordt 
hierin verder gebriefd. Het nieuwe bestuur zal verder bekijken op welke wijze zij hiermee verder aan de slag gaan. 
 
Vorming EHBO 
Deze vorming vond plaats op maandag 19 november 
20 deelnemers (volzet) – gratis deelname voor erkende Brechts sportclubs 
Goede samenwerking met judovereniging 
Lesgeverskosten Rode Kruis (Dominique Ceulemans) 150 euro 
Sportdienst zorgt nog voor een opvolging van de diploma’s. 
 
Vorming Bijklussen verenigingswerk 
Deze vormingsavond zal doorgaan op maandag 21 januari 2019 
Er zal nog verder bekeken worden of dit kadert in een Oppepper of een losse vormingsavond is. 
 
Evaluatie Maand van de sportclub 
De actie rond de maand van de sportclub (stempelkaartjes schoolkinderen) was een groot succes en werd positief 
geëvalueerd. 



 
Sportersbelevenmeer award (Sport Vlaanderen) 
Donderdag 13 december om 18.30 uur 
Per gemeente of stad kunnen 4 personen deelnemen: Rika en Noortje van de sportdienst zullen vergezeld worden 
door 2 bestuursleden van de sportraad: Bart en Viviane. Jef en Daan zijn verontschuldigd. 
 
Terugkoppeling werkgroep Fietshappening 
Vier, vijf jaar geleden groeide bij de voorzitter van de sportraad, Jef Van Dyck, het idee om in navolging van het 
Brechts jogcriterium en naar voorbeeld van Brasschaat een activiteit uit de grond te stampen om de Brechtse 
wielertoeristenclubs en individuele wielertoeristen eens gezamenlijk op de fiets te krijgen. Dit om elkaar beter te 
leren kennen, de onderlinge banden te versterken. Na het idee eerst besproken te hebben op de vergaderingen 
van de Raad van Bestuur van de sportraad werd het licht op groen gezet en werd zoals bij het jogcriterium een 
steun van 3 jaar toegezegd. 
Op de bijeenkomsten met de clubs nadien werd de formule van de “Fietshappening” uitgewerkt en ondertussen zijn 
er 4 leuke edities geweest. We mochten heel wat positieve reacties noteren maar ook vaststellen dat niet iedereen 
de formule toejuichte.  
Het draagvlak om verder te organiseren werd onvoldoende. Gelukkig kunnen we vaststellen dat de clubs meer 
deelnemen aan de verschillende organisaties die zij zelf organiseren en het afgesproken uitwisselen van kalenders 
is dan ook een positief resultaat van de reünies. 
 
Brechts jogcriterium 
De ondersteuning voor 2019 wordt verdergezet met budget vanuit de sportdienst. 
Er zijn 5 deelnemers voor 2019 (vorig jaar 4). 

 Zondag 31 maart 2019 – Bosloop (Jog4Fun) 

 Vrijdag ? april 2019 – Clara Fey Trail (Clara Fey) 

 Zondag 9 juni 2019 – Kleipikkersrun  

 Vrijdag 23 juni 2019 – Brechtse stratenloop (sportdienst en sportraad) 

 Zaterdag 12 oktober 2019 – Nottebohm Run (Fitlab en Runnin’Brecht) 
 
Mountainbikeparcours route 
Na de voltooiing van het cyclocrossparcours, wordt ook het dossier van de MTB route terug opgepikt. 
Het cyclocrossparcours zal geïntegreerd worden in de afgepeilde MTB omloop. 
De Brechtse omloop kan aansluiten bij een gloednieuwe omloop (in opmaak) van de gemeente Schilde. Die sluit 
dan weer aan op een omloop van Zoersel en Vorselaar. 
 
Onderlaag Finse piste 
De toplaag van de Finse Piste is in zeer slechte staat en dient vervangen te worden.  
Bij regelmaat werd er in het verleden een aanvullende laag houtschors bovenop bijgestort door de wegendienst.  
Maar na bijna 10 jaar gebruik blijkt de onderliggende houtschors omgevormd te zijn tot een soort moes. Een extra 
laag houtschors hier bovenop storten, verhelpt het probleem niet. De onderlaag dient afgeschraapt te worden en 
vervangen te worden door vers houtschors. Budget: 12.000 euro 
Voorzitter Jef haalt aan dat het jammer is dat de wc van de voetbalkantine niet gebruikt kan worden als de kantine 
gesloten is. 
 
Retributie sporthal de Ring: 
Recent waren er 2 verenigingen die hun gereserveerde uren voor het volledige seizoen hebben geannuleerd. Het 
nieuwe retributiereglement zal hierbij strikt toegepast worden waardoor zijn de gereserveerde uren dienen te 
betalen. Volgens het reglement zal een percentage van 10% niet aangerekend worden.  

- Esthetica: lessen overdag op maandag en dinsdag (van november 2018 tot en met juni 2019) 
- Kfc Sint Lenaarts: dinsdag van 18.00 tot 19.00 (december 2018 tot en met februari 2019) 

 
Interradenoverleg 
woensdag 5 december 2018  
Voorzitter Jef Van Dyck zal de sportraad vertegenwoordigen 
De bestuursleden hebben geen extra agendapunten. 
 
 
10. Volgende vergadering(en): 

 
- Bestuur sportraad:   Er zal een DOODLE opgesteld worden voor de vergadering van  januari 2019. 


