
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

 
 agenda    verslag: Verslag Bestuur Sportraad 

vergaderdatum: 11/03/2019 
voorzitter: Jef Van Dyck 
verslaggever: Rika Rits 
aanwezige bestuursleden: Jef Van Dyck, Rita Mattheeussen, Mark Neutjens. 
aanwezige waarnemers: Charlotte Beyers (schepen van sport), Luc Truyts (kandidaat bestuurslid), Rika 

Rits (expert sport), Inge Adriaenssen (coördinator vrije tijd). 
afwezig met kennisgeving: Hendrik Braspenning, Guy Dierick, Viviane Van Brussel, Emily Van Loon, Bart 

Van Hooydonck. 
  

 
1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Het verslag van 31 januari 2019 wordt goedgekeurd.  
 
 
2. Mastersplan sportinfrastructuur 
 
Een masterplan sport met een visie op langere termijn dringt zich op. Zo dient het beleid en beheer beter 
afgestemd te worden op de behoeften en is een efficiënter ruimtegebruik broodnodig. 
 
Onder masterplanning wordt verstaan dat de sportinfrastructuur in de gemeente geanalyseerd wordt en een 
overwogen beleidsvisie en beleidskeuzes of –opties geformuleerd worden voor de toekomst om op een 
zinvolle en toekomstgerichte manier te investeren en exploiteren. Dit gaat over zowel de gemeentelijke sport- 
en beweeginfrastructuur, clubinfrastructuur, private infrastructuur, …  
 
Bij de opmaak van het masterplan zal de gemeente Brecht bijgestaan worden door middel van een 
begeleidingstraject van het ISB. Het opzetten van de structuur van dit traject zal aangestuurd en ondersteund 
worden vanuit de kennis van ISB, samen met experten en door intervisie tussen de andere deelnemende 
gemeenten. Het begeleidingstraject zal worden opgevolgd door de expert sport, Rika Rits. Het traject volgt 
een bepaald stappenplan dat gevolgd moet worden, uiteraard vanuit de behoeften en rekening houdend met 
reeds bestaande zaken in de gemeente.  
 
De bestuursleden van de sportraad doen alvast samen een eerste denkoefening. Wat vinden de leden belangrijk 
dat onderzocht wordt in het masterplan? Op welke vragen willen we antwoorden? Waar moeten we de focus 
leggen? 
 
Enkele aandachtspunten voor het Brechtse masterplan: 

 Doordachte keuze bij de uitbatings- en beheersvorm van gemeentelijke sportinfrastructuur 

 De staat van de sportaccommodaties (die mogelijk aanleiding geeft tot renovatiewerken en/of 
nieuwbouwkeuzes). 

 Toepassing van slimme technologie (bv. badgesysteem, beheersmatige software koppelingen, …) 

 Streven naar gelijkheid in alle deelgemeenten. In de deelgemeenten Sint-Job en in Sint-Lenaarts zijn 
er meerdere sportclubs die gebruik maken van sportaccommodaties die beheerd worden door private 
uitbaters. Zij hebben geen lange-termijngaranties.  

 Beter benutten van schoolsportinfrastructuur met garanties op lange termijn. 

 Betere ondersteuning van sportclubs die een sportaccommodatie hebben in eigen beheer 

 Openbare beweegplekken doordacht inplannen 
 
Het effectieve ‘uitschrijven’ en uitwerken van het Brechtse masterplan sport, dient te gebeuren door een 
nieuw op te richten projectgroep binnen de gemeente Brecht. De projectgroep dient dienst-overschrijdend 
samengesteld te worden en wordt getrokken door de expert sport. Het is van groot belang dat dit masterplan 
breed ‘gedragen’ wordt door een dienst-overschrijdende basis alsook politiek ondersteund wordt zodat het na 



afloop effectief wordt toegepast. Ook de sportraad dient vertegenwoordigd te zijn in de projectgroep. 
Bestuursleden Jef Van Dyck en Mark Neutjens hebben alvast interesse. 
 
De stand van zaken zal steeds teruggekoppeld worden naar de sportraad. 
 
 
3. Evaluatie Gala van de Brechtse sportsterren 
 
Op vrijdag 22 februari vond de eerste editie van het Gala van de Brechtse sportsterren plaats. Het was een 
schot in de roos! Alle aanwezigen, waaronder de deelnemers, toeschouwers, helpers, de sportdienst, leden 
van het schepencollege, … waren erg tevreden. Tijdens de afsluitende receptie waren er dan ook veel 
lovende commentaren. 
 
Positieve punten: 

- De online stemming door het publiek  
 met extra dank aan Bart Van Hooydonck voor de technische ondersteuning! 

- De presentatie door Maarten Van Gramberen was top 
- Gepersonaliseerde sterren-awards zorgden voor een extra uitstraling 
- De originele manier om de winnaars bekend te maken (ballon met glitters, piniata). Dit zorgde ook 

voor een grappige noot! 
- De aankleding was zeer geslaagd 

 Met extra dank aan schoondochter van Rita voor de mooie bloemstukjes! 

- De Open Bar na afloop werd goed verteerd 
- Team NEOS met hun strikjes en bolhoeden 
- De leden van het schepencollege waren zeer tevreden over de organisatie 
- Het was een goede ‘show’. De aandacht bleef bewaard doordat het kort, bondig en luchtig was. 
- De zaalopstelling was zeer geslaagd. Drankjes tijdens de voorstelling werden niet gemist. 

 
Aandachtspunten naar 2020: 

- Er waren geen vragen naar een bewaakte vestiaire 
- Meer aandacht tijdens het gala en presentatie voor de stemming van het publiek (bv. het totaal aantal 

stemmen, de publiekslieveling, …) 
- Jef vraagt iets meer aandacht voor de individuele atleten 

- Aantal beschikbare plaatsen was dit jaar voldoende, maar aandacht naar een volgende editie! 
- Maarten Van Gramberen deed de suggestie om nog meer bekende Brechtse sporters naar het Gala 

te krijgen bv. Dirk Van Tichelt, Tia Hellebaut, … voor een podiuminterview.  
 
 
4. Aanpassing reglement huursubsidies De Zandbergen 
 
Momenteel kunnen erkende Brechtse sportverenigingen een subsidie toekend krijgen als 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.  
 
Een aanpassing aan het reglement huursubsidies De Zandbergen dringt zich al even op. Door het gebrek aan 
overdekte gemeentelijke sportinfrastructuur, maken meerdere sportclubs immers gebruik van andere 
sportaccommodaties die ook beheerd worden door andere private uitbaters. Momenteel is er uitsluitend een 
tegemoetkoming voorzien voor de huurkosten van sporthal De Zandbergen. Maar er zijn nog andere sportzalen in 
gebruik waaronder bijvoorbeeld:  

- polyvalente danszaal  BuLO Kristus Koning (o.a. dansgroep Syrah) 
- kleine turnzaal BuLO Kristus Koning (o.a. Kai jitsu Ruy) 
- grote sportzaal BuSO Kristus Koning (o.a. Jump It, Klopstokia) 
- Fitness 2001 (voorlopig gratis) 

 
Ook voor deze en mogelijk nog andere private lokalen zou het mogelijk moeten zijn om een huursubsidie te 
bekomen. Het is administratief moeilijk werkbaar om alle sportlokalen op te sommen in een limitatieve lijst binnen 
het reglement. Indien er dan nog een ander privaat sportlokaal zou bijkomen, dan dient het hele reglement opnieuw 
aangepast te worden alsook goedgekeurd door de gemeenteraad. 
 



De sportraad stelt dus voor een systeem te voorzien waarbij de erkende sportclubs een subsidie kunnen aanvragen 
voor een gedeeltelijke terugbetaling in de huurkosten van private sportinfrastructuur op grondgebied Brecht. De 
terugbetaling is dan gebaseerd op de oppervlakte van de gebruikte sportruimte die dan vergeleken wordt met 1 of 
meerdere zaaldelen van de gemeentelijke sporthal De Ring. 
Er dient wel een plafond ingesteld te worden zodat de private eigenaar geen woekerprijzen kan terugbetaald krijgen 
(plafond tot maximum 200%).  
 
Tegen de volgende bestuursvergadering wordt er een ontwerp uitgewerkt. 
 
 
5. Kleiduifschieten in het Groot Schietveld 
 
Schepen Charlotte Beyers geeft een gepaste toelichting over het dossier van het kleiduifschieten op het Groot 
Schietveld.  
 
De sportraad geeft aan dat het moeilijk is om een advies te geven omdat er geen informatie beschikbaar is omtrent 
enkele zaken. Zo is het onduidelijk wat er gebeurt met het afval (scherven) en welke impact dit heeft op de 
omgeving. Is dit afbreekbaar? Wat is de effectieve impact van de geluidsoverlast? 
De Brechtse sportraad wil de ontwikkeling van nieuwe sportactiviteiten zeker ondersteunen, maar heeft vragen bij 
de impact op het milieu, de omgeving, aanwezige fauna en flora, de geluidsoverlast, … 
 
 
6. Voorbereiding Algemene Vergadering Sportraad 
 
De Algemene vergadering zal doorgaan in GC Jan vander Noot in Brecht op maandag 20 mei 2019. 
 
Catering: Enkele hapjes worden vastgelegd via Tamu of Carré Confiture of Foodbar (budget aanhouden van AV 
2018).  
 
Opstelling zaal: in tribunevorm met statafels achteraan. 
 
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. 
 
Nieuwe bestuursleden: oproep lanceren met luchtige omschrijving (geen nadruk leggen op engagement van 6 jaar). 
Persoonlijk kandidaten aanspreken. 
 
Agenda: 
19.30 uur: Ontvangst met drankje 
20.00 uur: Start vergadering 

1. Welkomstwoord door de voorzitter (Jef Van Dyck) 
2. Werkingsverslag Raad van Bestuur 
3. Wedersamenstelling Sportraad  
4. Verkiezing leden Raad van Bestuur 
5. Goedkeuring financieel verslag 
6. Nog aanvullen 
7. Informatie vanuit de sportdienst 

o Domein De Merel 
o Reglement huursubsidie aangepast 
o Nog aanvullen 

8. Vragenronde 
21.30 uur: Netwerkmoment met een hapje en een drankje 
 
 
7. Financieel verslag 
 
Penningmeester, Viviane Van Brussel, is verontschuldigd. De bestuursleden besluiten dit punt te bespreken op de 
volgende vergadering in aanwezigheid van Viviane. 
 
 



8. Varia 
 
Folders sportdienst promotie 
 
Oppepper, breng pit in je vereniging op 25/03/2019 

- Inschrijvingen lopen vlot binnen 
- Warme oproep aan de bestuursleden van de sportraad om zich ook in te schrijven 

 
Nieuwe consulent sport 
Lotte Cloet werd aangesteld als nieuwe consulente sport (invulling halftijdse functie van Noortje Aernouts). Zij zal 
beginnen op 8 april 2019. Lotte wil de functie combineren met een betrekking in het onderwijs. 
 
Opstart Brechtse stratenloop 

- De nieuwe kaartjes van het Brechtse jogcriterium zijn gedrukt. Er zijn dit jaar 5 joggings. 
- Er is een probleem met GC Jan vander Noot. Deze is niet beschikbaar wegens een andere reservatie 

die niet meer kan gewijzigd worden. De sportdienst maakte een oplijsting van alternatieve locaties in 
het centrum van Brecht. De werkgroep zal deze verder bekijken. 

 
Projectoproep Sporten en Bewegen in de Publieke Ruimte 
 
Projectoproep Sportwijk X: Samen streven naar vitalere sportclubs en het creëren van een echte sportwijk. 
 
Stand van zaken de Merel 
Schepen van sport Charlotte Beyers vermeldt dat het schepencollege een partner heeft aangesteld die het 
gemeentebestuur zal bijstaan in het juridische aspect (bv. soort contract met de private partner). 
 
Uurverdeling sportinfrastructuur 2019-2020:  
Tot op heden vond er jaarlijks een overlegvergadering plaats met de gebruikers van de sporthal De Ring en de 
turnzalen (met verplichte aanwezigheid) waar de uren verdeeld worden. Naast het overlopen van de planning 
stonden ook traditioneel de data van de grote manifestaties op de planning, overlopen van het defecte materiaal en 
het overlopen van de huisregels die niet gevolgd werden. Het afgelopen jaar zijn er heel wat veranderingen 
gebeurd. Er is een heel goed contact tussen de sporthalmedewerkers en de gebruikers. Bij het niet naleven van de 
huisregels worden gebruikers er meteen op aangesproken. Bovendien werd er vorig jaar een nieuw reglement 
opgesteld met duidelijke voorrangsregels waardoor nieuwe aanvragen in een vastgelegde rangorde worden 
behandeld en er geen onderling overleg meer nodig is. Er werd ook hard ingezet op het beheer van de 
gemeentelijke sportinfrastructuur. Er is een goede opvolging vanuit de sportdienst waardoor er kort op de bal 
gespeeld wordt. 
Het is dus niet meer nodig om de sportclubs nog te belasten met een extra overlegvergadering. Het invullen van 
een aanvraagformulier is voldoende. De aanvraagformulieren voor de seizoensaanvragen dienen op een vooraf 
bepaalde datum ingestuurd te worden waarna deze verwerkt worden door de sportdienst. 
 
 
9. Volgende vergadering(en): 

 
- Bestuur sportraad: donderdag 25 april 2019 om 20.00 uur (GC Jan vander Noot) 
- Algemene Vergadering: maandag 20 mei 2019 om 19.30 uur (GC Jan vander Noot) 

 
 

https://www.brecht.be/oppepper
https://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/ondersteuning/subsidiering-sportinfrastructuur/
https://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/projectoproep-sportwijkx/?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=projectoproepsportwijkx&utm_content=

