
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

 
 agenda    verslag: Verslag Bestuur Sportraad 

vergaderdatum: 31/01/2019 
voorzitter: Jef Van Dyck 
verslaggever: Rika Rits 
aanwezige bestuursleden: Jef Van Dyck, Rita Mattheeussen, Guy Dierick, Hendrik Braspenning, Mark 

Neutjens, Emily Van Loon, Bart Van Hooydonck.  
aanwezige waarnemers: Rika Rits (sportconsulente), Charlotte Beyers (schepen van sport). 
afwezig met kennisgeving: Viviane Van Brussel, Luc Truyts (kandidaat bestuurslid). 
  

 
1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Het verslag van 26 november 2018 wordt goedgekeurd.  
 
 
2. Voorbereiding Gala van de Brechtse sportsterren 
 
Op vrijdag 22 februari vindt de eerste editie van het Gala van de Brechtse sportsterren plaats. Aan de hand 
van het draaiboek worden de laatste voorbereidingen overlopen. 

- De kandidatenlijst wordt goedgekeurd door de sportraad 
 Morgen verstuurt de sportdienst de bevestiging naar de kandidaten met meer informatie over 

de publiekstemming, de toegangstickets en het verloop alsook timing van het sportgala. 
- Het publiek kan vanaf 1 tot 18 februari online hun stem uitbrengen via http://sportgala.brecht.be  

 Bestuurslid Bart hielp Rika bij het ontwerp van deze knappe website met foto’s 
- De lijst van de vakjury wordt goedgekeurd door de sportraad 

 Maandag verstuurt de sportdienst de informatie met oproep tot stemming naar de juryleden 
- De begroting wordt overlopen. 
- Alle kandidaten ontvangen een medaille met thema ster. 
- Awards en winnaars: 

 De winnaars van de awards ontvangen een prachtige op maat gemaakte award 
 De awards (in totaal 6 stuks) worden individueel uitgereikt door iemand van het 

schepencollege. Schepen van sport Charlotte zorgt voor de verdeling (welke schepen reikt 
welke trofee uit ?). Ook sportraadvoorzitter Jef VD overhandigt een award (voorkeur voor G-
sport) 

 Er worden geen details van de stemming van de verschillende categorieën bekend gemaakt 
tijdens de viering. De winnaars zullen bekend gemaakt worden aan de hand van een 
blinkende envelop die geopend en voorgelezen wordt door de persoon die de award zal 
uitreiken. 

- De jongste deelnemer ontvangt een snoeptaart. De sportdienst zorgt hiervoor. 
- Bestuurslid Rita kan zorgen voor (gratis) bloemstukjes voor op de bartafels tijdens de receptie. 

 Rika bestelt sterren om te verwerken in de bloemstukjes. 
- IDEE: Volgend jaar kan eventueel Peter Van Asbroek persoonlijk benaderd worden voor de 

presentatie van het sportgala. Hij was aanwezig bij de kwis van het Rode kruis. 
- Na de show is er een Open Bar tot 1 uur na de viering. Nadien zijn de drankjes betalend (basiskassa 

voorzien). De tap stopt om 23.30 uur 
- Het NEOS team bood zich aan om te helpen (enige kandidaat). De sportdienst voorziet in de 

aankoop van bolhoedjes en strikjes samen met hen. 
 
 
 
 
 
 
 

http://sportgala.brecht.be/


3. Domein De Merel 
 
Schepen van sport Charlotte haalt aan dat het nieuwe bestuur werk wil maken van de ontwikkeling van domein De 
Merel. Er zal vermoedelijk een studiebureau aangesteld worden dat het gemeentebestuur op 2 vlakken dient bij te 
staan: zowel juridisch (soort overeenkomst, contracten, …) alsook het opstellen van een masterplan en inplanting 
voor een verdere ontwikkeling van het domein. 
 
De bestuursleden halen aan dat het opstellen van een masterplan globaal over de ganse gemeente dient 
georganiseerd te worden en niet alleen over domein De Merel. Er dient een globaal masterplan sportinfrastructuur 
ontwikkeld te worden dat ook rekening houdt met  de nijpende infrastructuurproblemen in Sint-Job waar 2 
sportzalen die niet-gemeentelijk uitgebaat worden en er geen garanties zijn op lange termijn of de verenigingen 
daar nog terecht kunnen de volgende jaren.  
 
Er zijn recent nieuwe ontwikkelingen omtrent het cyclocrossparcours en de zandheuvel die daar nog diende 
gerealiseerd te worden. Na lange tijd aandringen en herhaaldelijke vragen, heeft het Agentschap Natuur en Bos 
een antwoord gestuurd in verband met het al dan niet indienen van een vergunning. Het antwoord was helaas in 
ons nadeel wat betekent dat er een zeer uitgebreid dossier dient opgemaakt te worden voor de aanleg van de 
zandheuvel. Mogelijks is er nog wel een alternatief scenario voorhanden: er wordt nu onderzocht of een dergelijke 
uitgebreide vergunning kan vermeden worden indien de zandberg net buiten de boszone (aan de rand) aangelegd 
wordt. 
 
Guy D. vraagt naar de status van de opmaak van het basketbalterrein. Dit wordt nagevraagd. 
 
 
4. Advies – naschools openstellen beweegvriendelijke speelplaatsen 
 
Ter voorbereiding van de vergadering werd een toelichtende nota bezorgd door de consulent sport, Noortje 
Aernouts, aan de bestuursleden. Deze nota wordt toegevoegd aan de bijlage van dit verslag.  
Schepen van sport Charlotte geeft een gepaste toelichting over dit project. 
 
Basisschool Maria Middelares heeft interesse om een projectaanvraag in te dienen en zal daarbij bijgestaan worden 
door de consulent sport, Noortje A. 
 

De sportraad geeft unaniem positief advies voor deze projectoproep. 

 
 
5. Financieel verslag 
 
Penningmeester, Viviane Van Brussel, is verontschuldigd. Zij maakte ter voorbereiding van deze vergadering een 
financieel verslag op van het kalenderjaar 2018. De bestuursleden besluiten dit punt te bespreken op de volgende 
vergadering in aanwezigheid van Viviane. 
 
 
6. Post 
 
LRV De Bosruiters lieten per e-mail weten dat zij stoppen met hun activiteiten wegens het steeds dalende 
ledenaantal. Er was nog slechts 1 jeugdlid. 
 
 
7. Varia 
 
Cafetaria sporthal de Ring 
Esthetica Gymteam is goed opgestart. Voorlopig veel positieve reacties! De openingsuren alsook de drankprijzen 
zijn aangepast. 
De overdracht tussen Paul Melsen en het gemeentebestuur verliep helaas niet van een leien dakje. Er diende een 
poetsfirma ingezet te worden voor bijkomend onderhoud omdat de lokalen en inboedel zeer smerig werden 
overgedragen. Bovendien waren de keuken en berging niet ontruimd waarvoor dan ook extra gemeentepersoneel 
diende ingezet te worden voor het leeghalen van deze ruimtes. Het schepencollege besliste om deze kosten door 
te rekenen aan Paul Melsen. 
 



Stand van zaken kunstgrasveld Sint-Job: 
In zitting van 18 oktober 2018 werd de procedure uitvoerig behandeld en gepleit, in functie van de aanstelling van 
een gerechtsdeskundige. Op 6 december ontving het gemeentebestuur het eindvonnis van Meester Erreygers. Dit 
eindvonnis spreekt in het voordeel van Stadsbader waarbij de rechtbank de vraag van de gemeente Brecht 
onontvankelijk heeft verklaard. Het schepencollege besliste om niet verder in beroep te gaan en zich neer te leggen 
bij deze beslissing. Stadsbader heeft nog steeds de onderhouds- en herstelplicht gedurende de lopende 
overeenkomst (totaal 10 jaar). Op aanraden van Meester Erreygers zal de gemeente (KFC Sint-Job) accuraat bij 
ieder probleem, mankement, of verzakking onmiddellijk Stadsbader contacteren met de vraag deze te herstellen. 
Doet Stadsbader dit niet, dan is ze contractueel in gebreke en kan een korting wegens niet-beschikbaarheid worden 
toegepast.  
 
Vorming Bijklussen verenigingswerk 
Deze vorming vond plaats op maandag 21 januari 2019 
45-tal deelnemers – gratis deelname 
Vele positieve reacties 
 
Sportersbelevenmeer-intentieverklaring 
De sportdienst zal  in 2019 opnieuw de uitdaging aangaan om te werken rond de sportersbelevenmeer-acties. 
 
Finse piste 
De werken aan de Finse piste zijn in volle gang. 
 
Interradenoverleg 
Jef Van Dyck was aanwezig op het interradenoverleg namens de sportraad. Het verslag wordt overlopen en zal 
toegevoegd worden als bijlage aan dit verslag. 
 
AED toestel op De Merel 
Guy D. vraagt of het gemeentebestuur een subsidie kan voorzien voor de aankoop van een AED-toestel op De 
Merel. De sportdienst had laten weten dat er momenteel geen budget voorhanden is. Guy vraagt of dit verder kan 
bekeken worden. 
 
G-Hockey RAHC selectie 
4 spelers van de G-hockey ploeg van RAHC zijn geselecteerd voor een deelname aan het Red Giants Team. 3 van 
hen zijn inwoner van de gemeente Brecht. 
 
 
8. Volgende vergadering(en): 

 
- Bestuur sportraad: maandag 11 maart om 20.15 uur in GC Jan vander Noot. 


