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 agenda    verslag: Verslag Bestuur Sportraad 

vergaderdatum: 25/04/2019 
voorzitter: Jef Van Dyck 
verslaggever: Rika Rits 
aanwezige bestuursleden: Jef Van Dyck, Rita Mattheeussen, Mark Neutjens, Guy Dierick, Viviane Van 

Brussel. 
aanwezige waarnemers: Charlotte Beyers (schepen van sport), Rika Rits (expert sport). 
afwezig met kennisgeving: Luc Truyts (kandidaat bestuurslid), Emily Van Loon, Hendrik Braspenning, Bart 

Van Hooydonck. 
  

 
1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Het verslag van 11 maart 2019 wordt goedgekeurd.  
 
2. Aanpassing reglement huursubsidies De Zandbergen 
 
Momenteel kunnen erkende Brechtse sportverenigingen een subsidie toegekend 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. Het opzet van dit reglement is om sportclubs in Sint-Job-In’t-Goor en Brecht Zuid, 
die daar in de privé-sporthal sporten, dezelfde tarieven te kunnen aanbieden als diegenen die gebruik maken van 
de gemeentelijke sporthal in Brecht. 
 
Een aanpassing aan het reglement huursubsidies De Zandbergen dringt zich al even op. Door de overname van 
sporthal De Zandbergen door de hockeyclub zijn er meerdere sportclubs moeten uitwijken naar andere 
sportlokalen. Tevens merken we dat ook op andere locaties nood is aan ondersteuning omwille van het ontbreken 
van beschikbare gemeentelijke sportinfrastructuur. Enkele voorbeelden van niet-gemeentelijke sportlokalen:  

 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 (o.a. Ynio kobudo) 
 
Het huidige reglement huursubsidie wordt gedeeltelijk aangepast zodat erkende sportclubs ook een aanvraag 
kunnen doen voor een (gedeeltelijke) terugbetaling in de huurkosten van niet-gemeentelijke 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 wordt een plafond 
ingesteld van maximum 200%. 
 
3. Sportzaal Kristus Koning 
 
Op 25 april 2019 vond er een overleg plaats met de schooldirectie van BuSo aangaande het gebruik van de grote 
sportzaal. Er stond een plaatsbezoek ingepland en tevens werden een aantal mogelijke samenwerkingsverbanden 
overlopen. Het financiële overzicht zou door de directie nog doorgestuurd worden. 
 
Tijdens het plaatsbezoek werd vastgesteld dat de grote sportzaal alsook de bijhorende omkleedruimte in zeer 
slechte staat is. De huidige (dak)constructie laat het bovendien niet toe om deze te isoleren wegens onvoldoende 
draagkracht. Een andere mogelijkheid is de bouw van een nieuwe zaal aanpalend aan de huidige sportzaal. 



4. Brechtse stratenloop 
 
Aan de hand van het draaiboek worden de voorbereidingen overlopen. 

- De verhuis naar Sporthal de Ring is doorgevoerd. De voorbereidingen zijn in volle gang. De verhuis bracht 
een aantal logistieke voordelen met zich mee. 

- De samenwerking met de andere partners verloopt vlot 
- De werkgroep en de sportdienst omhelst zich verder over de verdere voorbereidingen 
- Het sportcafé zal bemand worden door Esthetica. Zij ontvangen ook de volledige winst. 
- Voor de seingevers zal er een aparte vereniging gezocht worden (oproep via email) 
- Het sportersbelevenmeer-dorp wordt uitgewerkt op de parking van de voetbal. Consulent sport Lotte werkt 

dit verder uit. Er is een oproep vertrokken naar de Brechtse sportclubs. 
- Kaartjes Brechts jogcriterium zijn gedrukt. Jef is aanwezig bij alle joggings en zorgt voor de stempels. 

o De Bosloop (1e loop van het jogcriterium) telde alvast 400 deelnemers 
 
5. Voorbereiding Algemene Vergadering Sportraad 
 
De Algemene vergadering zal doorgaan in GC Jan vander Noot in Brecht op maandag 20 mei 2019. 
 
Volgende zaken werden besproken: 

- De definitieve agendapunten worden vastgelegd 
- De uitnodiging met agenda wordt morgen verzonden naar alle leden (via email en per post) 
- De bestuursleden testen de Mentimeter uit. Charlotte zal dit tijdens de AV aanbrengen. 
- De sportraad wordt 40 jaar: voor deze gelegenheid worden er bij TAMU taarten besteld. 
- Voor de verkiezingen van de bestuursleden zal er een nieuw stemformulier opgemaakt worden met een 

persoonlijke voorstelling met foto van de verschillende kandidaten. 
- Het financieel verslag 2018 wordt overlopen. Dit zal meegestuurd worden met de uitnodiging. 
- De meeste aanwezige bestuursleden zullen zich terug kandidaat stellen voor de volgende beleidsperiode. 

Jef en Rika horen nog na bij de afwezige bestuursleden naar hun plannen. 
- Het rekeningnazicht wordt nog ingepland met de penningmeester en 

o Kleipikkersrun (Lisse Mertens) 
o TTV Vandakker (Mathias Arnouts) 

 
6. Financieel verslag 
 
Penningmeester, Viviane Van Brussel, overloopt het financieel verslag met de aanwezigen.  
 
7. Varia 
 
Evaluatie ‘Oppepper, breng pit in je vereniging’ 

- 129 deelnemers 
- 36 afgevaardigden van sportclubs, 60 cultuurverenigingen, 14 jeugdverenigingen en rest welzijn, … 
- Suggestie voor de volgende editie: kan dit ingepland worden in een weekend? Dan kunnen de workshops 

ook langer gerekt worden. Nu waren ze soms te kort. 
 
Domein De Merel 
Schepen van sport Charlotte Beyers vermeld dat er een expert werd aangesteld (advocaat Charlier) die het 
gemeentebestuur zal bijstaan in het juridische aspect. Er zal verder gewerkt worden met een overeenkomst op bais 
van een domeinconcessie. Dit is een constructie die voor alle betrokken partijen (concessionaris, gemeente, bank) 
voldoende vrijheid en beheersbare financiële risico’s biedt.   
 
Goede doelen sport 
Er komen bijzonder veel vragen binnen op de sportdienst om goede doelen te steunen (bv loop- en fietsevents 
waarbij teams en som geld moeten inzamelen om te kunnen deelnemen). Er kan geen financiële steun geboden 
worden. Het is eveneens niet mogelijk om al deze vragen in de kijker te zetten op de facebookpagina omdat het er 
te veel zijn. De aanvragers krijgen wel extra informatie en tips doorgestuurd voor het promoten van hun activiteit via 
de gemeentelijke kanalen. De tags #sportiefbrecht #sportersbelevenmeer behoren ook tot de aanbevelingen. 
 
Bijeenkomst Sport Vlaanderen loop- en MTB-omlopen 
Jef heeft deze bijeenkomst bijgewoond namens de sportdienst als ‘peter’ van onze loopomloop. 
 

https://www.brecht.be/oppepper


Projectgroep Masterplan sport 
De samenstelling van de werkgroep wordt overlopen. Vanuit de sportraad zijn er 3 vertegenwoordigers in de 
werkgroep: Viviane, Jef en Mark. Zij ontvangen een uitnodiging voor de opstartvergadering. Er zal regelmatig 
teruggekoppeld worden naar de sportraad. 
 
Algemene Vergadering Sportregio 
Op 24 april 2019 vond de deze vergadering plaats. De voorzitter van de sportraad, Jef, alsook de 3 dames van de 
sportdienst, Rika, Noortje en Lotte waren aanwezig. Schepen van Sport was verontschuldigd maar werd vervangen 
door een gemeenteraadslid. 
 
Overleg uitbating sportcafé met Esthetica 
Binnenkort staat er een overleg ingepland met Esthetica ivm de uitbating en de toekomst van het sportcafé. De 
bestuursleden zijn erg tevreden over de uitbating. Er zijn geen opmerkingen of suggesties die moeten 
meegenomen worden in het overleg. 
 
Net volleybal 
Rita geeft mee dat de staaldraad van het volleybalnet uitrafelt. Rika vraagt om dit ter plaatse in de sporthal eerst te 
melden aan de sporthalmedewerker Dirk zodat hij dit eventueel kan herstellen. 
 
8. Volgende vergadering(en): 

 
- Algemene Vergadering: maandag 20 mei 2019 om 19.30 uur (GC Jan vander Noot) 
- Bestuur sportraad: donderdag 13 juni 2019 om 20.00 uur (GC Jan vander Noot) 
- Brechtse stratenloop: vrijdag 21 juni 2019 om 18.30 uur (sporthal de Ring) 

 
 


