
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

 
 agenda    verslag: Verslag Bestuur Sportraad 

vergaderdatum: 18/09/2019 
voorzitter: Jef Van Dyck 
verslaggever: Rika Rits 
aanwezige bestuursleden: Jef Van Dyck, Rita Mattheeussen, Viviane Van Brussel, Bart Van Hooydonck, 

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

 
1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 
 
Het verslag van 13 juni 2019 wordt goedgekeurd.  
 
Opvolging: 

- Bij RAHC polsen naar de zaalbezetting 
 
 
2. Werking en hervorming Sportraad 
 
De sportraad wil zijn werking evalueren en herbekijken. In dat kader willen we een denkoefening doen waar we 
antwoorden willen op volgende vragen: 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? 
 
Deze denkoefening binnen de sportraad wordt nog even uitgesteld aangezien het nieuwe bestuur op dit moment 
zelf een afweging maakt over de toekomstige organisatie van de Brechtse adviesraden en de combinatie met 
burgerparticipatie. Schepen Charlotte geeft aan dat er verschillende denkpistes zijn binnen het bestuur: zo is er veel 
interesse voor het opstarten van een burgerpanel, eventueel een vrijetijdsraad, en andere … met als doel om meer 
multidisciplinair buiten het eigen domein te denken en meer samen te werken over de verschillende domeinen 
heen. 
 
De bestuursleden van de sportraad vinden het belangrijk dat de sportraad blijft voorbestaan. 
 
 
3. Brechtse Stratenloop: overdracht financiën  
 
De financiën van de organisatie van de stratenloop worden volledig overgezet naar het gemeentebestuur. Er is dan 
wel een inkomensverlies voor de sportraad. Dit dient verder bekeken te worden na de terugkoppeling van de 
nieuwe organisatie van de adviesraden en het respectievelijke werkingsbudget dat beschikbaar is voor de 
adviesraad. 
 
Op 19 september staat er een overleg ingepland voor de eindevaluatie van de stratenloop. Jos M., Jef VD., Noortje 
A. en Rika R. zullen hierbij aanwezig zijn. 
 
 
4. Voorbereiding sportgala 
 
Er zijn voorlopig 2 mogelijke data beschikbaar: 

- Vrijdag 14 februari 2020 (OC ‘t Centrum) 
- Vrijdag 7 februari 2020 (GC Jan vander Noot) 

 
 



Voorlopig is het echter nog niet zeker dat we effectief kunnen beschikken over de datum in OC ’t Centrum 
aangezien het bestuur besliste om voorlopig geen zalen te bevestigen tot dat er een nieuwe concessionaris is 
aangesteld vanaf 1 januari 2020. Het is ook nog niet duidelijk wat de budgettaire impact alsook de regelgeving zal 
zijn omtrent drank en catering, audiovisuele ondersteuning, en andere …  
De zaal in GC Jan vander Noot biedt daarentegen meer zekerheid en routine. GC Jan vander Noot is echter wel 
kleiner (tribune met 130 plaatsen) dan OC ’t Centrum (tribune met 250 zitplaatsen).  
 
Voor de presentatie wordt opnieuw Maarten van Gramberen geprefereerd omwille van het succes van de vorige 
editie. Als tweede optie wordt Ruben Van Gucht aangeduid. 
Beide data zullen teruggekoppeld worden naar Maarten, met een voorkeur voor 7 februari omwille van de zekerheid 
van de zaal in GC Jan vander Noot. 
 
 
5. Financieel verslag 
 
Penningmeester, Viviane Van Brussel, overloopt het financieel verslag met de aanwezigen.  
 
Er worden nog enkele rekeningen van de stratenloop verwacht (bv. ondersteuning Runnin’Brecht, drankbonnen 
helpers, kleine bonnetjes Axion …) 
 
 
6. Varia 
 
Allerlei: 

- Overlijden van Charel Gysen (voormalig bestuurslid sportraad) 
- Benaming start-2-run is beschermd en mag niet gebruikt worden. Er wordt controle gedaan op deze 

benaming. De reeks dient dus een nieuwe naam te krijgen. 
- September = Maand van de sportclub: alle schoolkinderen ontvangen een stempelkaart 
- Warme oproep van de sportdienst voor de #sportersbelevenmeer #sportiefbrecht ballonnenwedstrijd 

 
Sportdienst 

- Sportpromotor Lotte (halftijds) heeft ontslag genomen omdat de combinatie met haar andere halftijdse 
functie in het onderwijs niet haalbaar bleek. Ze kiest voor een voltijdse job in het onderwijs. 

 
Verlenging concessie cafetaria sporthal De Ring 
Overeenkomst met Esthetica werd verlengd voor 1 jaar. Er werden enkele nieuwe bepalingen opgenomen: 

- Jaarlijkse verlenging mogelijk 
- Open boekhouding 
- 25.000 euro budget voorzien voor aanpassingswerken cafetaria (in overleg te bepalen) 

 
Wegwerpbekers 
Om de afvalberg en de milieu-impact bij evenementen te verkleinen, treedt op 1 januari 2020 een nieuwe wet in 
werking. De nieuwe wet verbiedt organisatoren van evenementen om drank in wegwerpverpakkingen aan te 
bieden. Petflesjes, brik, blikjes, wegwerpbekers… moeten vervangen worden door herbruikbare alternatieven. 
Binnen de gemeente Brecht is er momenteel een werkgroep actief die alle opportuniteiten aan het aftoetsen is (bv 
aankoop en uitlenen van herbruikbare gemeentelijke bekers). Dit zal weldra gecommuniceerd worden aan de 
verenigingen. 
 
Samenwerking sport en cultuur : voorstellingen GC en OC 
Dit seizoen staan er 3 ‘sportieve toppers’ geprogrammeerd op de podia van onze Brechtse cultuurcentra. 

- Vrijdag 27/09/2019: Marc Herremans (OC ’t Centrum) 
- Vrijdag 22/11/2019: Christophe Vandegoor met Radio Koers (GC Jan vander Noot) 
- Zaterdag 8/02/2020: Ruben Van Gucht met Sportman II (GC Jan vander Noot) 

Tickets bestellen? Rep je dan naar de online ticketverkoop via deze link en bestel nog snel jouw tickets. 
 
Advies retributiereglementen 
Eind 2019 verstrijkt de geldigheidsduur van de meeste belastings- en retributiereglementen. Deze reglementen 
moeten dus hernieuwd worden. Het bestuur zal daarom alle bestaande reglementen actualiseren en uniformiseren 
tussen de verschillende domeinen. De sportraad kan daarbij advies uitbrengen over het domein sport (deadline 20 
november). De nieuwe ontwerpteksten zullen vermoedelijk vanaf eind oktober beschikbaar zijn.  

https://www.ticketgang.be/orgFrameSale.php?org=160069&lng=dut
https://www.ticketgang.be/orgFrameSale.php?org=160069&lng=dut


 
Masterplan sportinfrastructuur 
De huidige stand van zaken wordt kort geschetst. 
 
Domein De Merel: stand van zaken 
De huidige stand van zaken wordt kort geschetst. 
 
 
7. Volgende vergadering(en): 

 
- Bestuur sportraad: Woensdag 13 november 2019 om 20.00 uur (OC ’t Centrum) 

 
 


