
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

 
 agenda    verslag: Verslag Bestuur Sportraad 

vergaderdatum: 13/06/2019 
voorzitter: Jef Van Dyck 
verslaggever: Rika Rits 
aanwezige bestuursleden: Jef Van Dyck, Rita Mattheeussen, Viviane Van Brussel, Luc Truyts, Bart Van 

Hooydonck, Koen Aussems, Kirsten Meeuwis. 
aanwezige waarnemers: Rika Rits (expert sport). 
afwezig met kennisgeving: Charlotte Beyers (schepen van sport), Mark Neutjens. 
  

 
1. Kennismakingsronde met het nieuwe bestuur 
 
Welkom Koen Aussems en Kirsten Meeuwis in het bestuur. Proficiat aan alle andere bestuursleden voor hun 
nieuwe mandaat. Alle bestuursleden stellen zich kort voor aan de nieuwe leden. 
 
 
2. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 
 
Het verslag van 25 april 2019 wordt goedgekeurd.  
 
 
3. Aanstelling ondervoorzitter en penningmeester 
 
Het nieuwe bestuur kiest in zijn schoot met unanimiteit als ondervoorzitter Bart Van Hooydonck en als 
penningmeester Viviane Van Brussel. 
 
 
4. Reglement huursubsidies voor niet-gemeentelijke indoor sportinfrastructuur in Brecht 
 
Tijdens de vorige bestuursvergadering werden door de sportraad een aantal krijtlijnen meegeven voor de opmaak 
van het nieuwe reglement huursubsidie waarmee de sportdienst verder aan de slag kon gaan. 
 
Op 22 mei werd door de sportdienst een dringende email verstuurd aan de bestuursleden met de vraag om 
uitzonderlijk schriftelijk advies uit te brengen over het opgemaakte ontwerp van het nieuwe reglement huursubsidie. 
Het formulier voor de huursubsidie zou immers in augustus samen met de volledige subsidiebundel verstuurd 
moeten worden aan de clubs. Gezien dat in juli en augustus geen gemeenteraad plaats vindt, diende het reglement 
nog in juni op de gemeenteraad te worden goedgekeurd om tijdig in werking te kunnen treden.  
 
Op de schriftelijke vraag, werden maar liefst 7 positieve adviezen ingestuurd (geen negatieve). 
 
 
5. Evaluatie Algemene Vergadering Sportraad 
 
De Algemene vergadering vond plaats op maandag 20 mei 2019 in GC Jan vander Noot in Brecht . 
 
Volgende zaken werden besproken: 

- Vergadering duurde ongeveer 1 a 1,30 uur:  net niet te lang: goede duurtijd 
- Duidelijke agendapunten, veel afwisseling 
- Mentimeter was interactief. Het aanwezige publiek deed goed mee. 
- Charlotte was achteraan in de zaal niet zo goed hoorbaar (beter microfoon gebruiken) 
- TAMU taarten werden zeer gesmaakt 
- Nieuwe stemformulieren waren een meerwaarde 
- Voorzitter Jef Van Dyck zei soms zaken dubbel 
- Meerwaarde was de tribuneopstelling (aandacht voor de spreker) 



- Er was bij bepaalde agendapunten niet veel interactie met of vanuit de zaal. 
 
Volgende editie: 

- Etiketten met naam van de club voorzien (2 per club) 
- Proberen meer interactie met de aanwezigen te voorzien 
- Netwerkmoment: tijdens het napraatmoment iets voorzien (op een speelse manier) waardoor mensen 

meer geneigd zijn om in interactie te gaan met elkaar (bv gekleurde etiketten, logo van soort sport). Maar 
mag niet te dwingend zijn. 

 
Nog te voorzien: bedanking van de uittredende bestuursleden (Jef Van Dyck zal dit persoonlijk bezorgen): 
Cadeaubon Gemeente Brecht 30 euro per persoon + bedankingskaartje. 
 
 
6. Werking en hervorming Sportraad 
 
Voorzitter Jef Van Dyck schetst kort de voorgeschiedenis en de rol van de Brechtse sportraad: 
Op 1 mei 1996 werd de eerste sportfunctionaris aangesteld, Viviane Van Brussel, en daarmee werd ook een 
professionele sportdienst geboren. Voorheen was er geen sportdienst, maar was er wel al jaren een sportraad 
actief in de gemeente. Die sportraad werd getrokken door de lokale sportverenigingen. Aangezien er toen nog geen 
sportdienst voorhanden was, had de toenmalige sportraad een zeer uitgebreid takenpakket, met naast de 
adviserende rol vooral veel focus op het organiseren van sportactiviteiten. Vandaag mikt de huidige sportraad 
vooral op het verlenen van advies in de brede zin: dus ook het spontaan signaleren van vragen en knelpunten, een 
klankbord zijn voor het bestuur. 
 
De uitdaging voor de Brechtse sportraad de volgende legislatuur is groot: op welke manier kunnen wij een 
meerwaarde betekenen voor het lokale beleid? Hoe maken wij onze taak waar? Gaan we nog activiteiten blijven 
organiseren en ondersteunen vanuit de sportraad? Gaan we meer met werkgroepen werken of zijn er nog andere 
interessante werkvormen voor een sterker overleg en breder bereik? 
We maken in september verder werk van deze denkoefening. 
 
 
7. Financieel verslag 
 
Penningmeester, Viviane Van Brussel, overloopt het financieel verslag met de aanwezigen.  
 
 
8. Varia 
 
Informatie sportclubs naar bestuursleden sportraad 
Regelmatig wordt er een email verzonden door de sportdienst naar de sportclubs met waardevolle informatie. De 
bestuursleden van de sportraad zouden deze informatie ook graag willen ontvangen. Maar omdat niet alle 
bestuursleden van de sportraad zijn actief binnen het bestuur van een sportclub, missen zij deze informatie vaak. 
Rika zal de sportraad toevoegen aan de verzendlijst van de sportclubs. 
 
Taakverdeling sportdienst en financiën stratenloop 
De taakverdeling van de sportdienst werd recent herbekeken en herverdeeld onder de medewerkers van de 
sportdienst. Rika schetst de situatie en de nieuwe taakverdeling onder Rika, Noortje, Lotte en Nadine. De Brechtse 
stratenloop zal bovendien vanaf 2020 niet meer door Rika, maar door collega Noortje gecoördineerd worden. Rika 
haalt aan dat dit mogelijk een praktisch probleem voor de financiële opvolging die nu is ondergebracht op de 
rekening van de sportraad. Er zijn 2 mogelijke oplossingen: 

- Ofwel dient Noortje toegang te krijgen tot de rekening van de sportraad (alle bestuursleden zouden hiermee 
akkoord gaan) 

- Ofwel worden de financiën van de stratenloop overgezet naar de gemeentelijke begroting. Dit zou de 
transparantie van het geheel wel vergroten. 

Er wordt verder bekeken op de sportdienst welke oplossing de beste is voor de editie 2020.  
 



Overleg met RAHC 
Op 27 mei vond er een overleg plaats tussen RAHC en het Brechts gemeentebestuur op vraag van de hockeyclub. 
De hockeyclub werd zeer recent overgenomen door een nieuwe bestuursploeg. Zij hebben een nieuwe visie en 
laten weten terug op te staan voor meer samenwerking met de gemeente. Ook sporthal de Zandbergen zal terug 
beschikbaar gesteld worden voor verhuur aan sportclubs. 
 
Splitsing zaalvoetbal De Ring 
Emily Van Loon neemt afstand van de herenafdeling van de zaalvoetbal wegens tijdsgebrek, maar zal de 
damesafdeling nog wel verder blijven organiseren. Peter De Koning zal de herenafdeling vanaf volgend seizoen 
overnemen van Emily. Dat heeft als gevolg dat er nu 2 zaalvoetbalbonden zullen zijn. Beide afdelingen blijven 
erkend. 
 
Judoclub Hirano 
De club gaat zelf met eigen middelen een stuk bijbouwen aansluitend aan het huidige lokaal. Hiervoor zal de 
huidige erfpachtovereenkomst terug voor een periode van 30 jaar over het volledige gebouw verlengd worden. 
 
 
9. Volgende vergadering(en): 

 
- Brechtse stratenloop: vrijdag 21 juni 2019 om 18.30 uur (sporthal de Ring)  
- Bestuur sportraad: woensdag 18 september 2019 om 20.00 uur (Locatie nog te bepalen) 


