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 agenda    verslag: Verslag Bestuur Sportraad 

vergaderdatum: 27/11/2019 
voorzitter: Jef Van Dyck 
verslaggever: Rika Rits 
aanwezige bestuursleden: Jef Van Dyck, Rita Mattheeussen, Kirsten Meeuwis, Mark Neutjens. 
aanwezige waarnemers: Rika Rits (expert sport), Charlotte Beyers (schepen van sport). 
afwezig met kennisgeving: Luc Truyts, Viviane Van Brussel, Koen Aussems, Bart Van Hooydonck. 
  

 
1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 
 
Het verslag van 13 november 2019 wordt goedgekeurd.  
 
 
2. Advies – Erkenning Brechtse sportverenigingen 
 
Om voor erkenning in aanmerking te komen, dienen de sportverenigingen te voldoen aan de voorwaarden 
omschreven in het erkenningsreglement. Erkende verenigingen komen in aanmerking voor een aantal voordelen 
die aangeboden worden door het gemeentebestuur (bv gratis ontlenen materiaal uitleendienst, goedkoper tarief in 
sporthal De Ring, huursubsidie, …). De erkenning wordt jaarlijks opnieuw toegekend, gelijklopend met de 
aanvaarding van de subsidiedossiers. 
 
Volgende 51 verenigingen worden erkend als Brechtse sportvereniging omdat zij voldoen aan alle 
voorwaarden: 
 

- Badmintonclub Poona 
- Badmintonclub Sint-Job 
- Biljartclub BC 't Centrum 
- Bracht in't Rood 
- Brachtse Bikers 
- Dancarta vzw 
- Dans je fit 
- Dansgroep Syrah 
- De leukste thuis 
- Duivenbond De Padvinders 
- Esthetica Gymteam vzw 
- FC De Witte 
- Inyo Brecht 
- Jog4Fun 
- Judoclub Hirano Brecht vzw 
- Jump It 
- K Brecht SK 
- Kai-Jitsu-Ryu 
- KFC Sint-Job 
- KFC Sint-Lenaarts 
- Kon klopstokia RHC vzw 
- LRV Sint Willebrordus Overbroek 
- LRV Lessiusruiters Brecht 
- LRV Sint-Leonardusruiters 
- LRV Sint-Leonardus pony's 
- Neos Sportos 
- OVERVOC 
- OVOC 
- Rommersheide sport vzw 



- Runnin'Brecht 
- Sint-Jobse Pedaalridders 
- Stapelheyde RC vzw 
- Sunshine Trappers 
- Tafeltennisclub Sint-Lenaarts 
- TC De Merel vzw 
- TC Ter Breme 
- TTV Powerrangers 
- TTV Vandakker 
- Visclub Ons Genoegen 
- Voetbalstage Copa 
- WSV St. Michielstappers vzw 
- WTC De Durvers 
- WTC De Kleitrappers 
- WTC De Mistral Bikers 
- WTC De Rembokken 
- WTC De Stoempers 
- WTC Mastentop 
- WTC Sas 4 
- WTC Sint Lenaarts 
- Zaalvoetbal De Ring HEREN 
- ZVC VB United 

 
Volgende 7 verenigingen worden erkend als Brechts sport-organisatiecomité: 

 
- Cobepa - GB 
- Fitlab Nottebohm 
- Kon Hoop op d’Overwinning 
- Loopvereniging De Kleipikkers 
- WACTEAM Brecht 
- WTC 't Verzopen Talent 
- WTC Den Trapas 

 
Volgende 5 verenigingen bezitten niet het minimumpercentage van 30% Brechtse leden. Deze verenigingen 
worden erkend als Brechtse sportvereniging op voorwaarde dat zij blijvend propaganda voeren naar de 
Brechtse bevolking en de nodige inspanningen leveren om Brechtse inwoners aan te trekken: 
 

- Go Pole 
- Modelluchtvaartclub De Condors 
- Royal Antwerp Hockey Club 
- Squashclub De Zandbergen 
- Visclub de Sardinnekes 

 
Volgende vereniging bezit niet het minimum aantal leden (10). Deze vereniging wordt erkend omdat ze de 
nodige inspanningen levert om leden aan te trekken en een professionele werking kan aantonen.  
 

- LRV Ponyclub Lessiusruiters Brecht (9 jeugdleden) 
 
Volgende vereniging is niet aangesloten bij een sportfederatie omdat deze niet bestaat. Deze vereniging 
wordt wel erkend omdat zij aangesloten is bij een gepaste koepelorganisatie die wedstrijden inricht voor 
flyball: 
 

- Dogs Training Center 
 
Volgende 4 verenigingen hebben geen aanvraag tot erkenning ingediend en worden geschrapt: 
 

- ZVC TJ (gestopt) 
- Paapploeg de Bosstraat (gestopt) 
- LRV Bosruiters Overbroek (gestopt) 
- Zaalvoetbal De Ring DAMES (geen reactie)* 



 

De sportraad geeft positief advies over de erkenning van Brechtse sportverenigingen 2020.  

 
Deze lijst wordt voorgelegd ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen.  
Na goedkeuring door het schepencollege zal de nieuwe lijst bezorgd worden aan de uitleendienst. 
 
* NOTA: Zaalvoetbal De Ring DAMES: 
In mei 2019 deed Emily Van Loon in naam van zaalvoetbal De Ring dames een aanvraag voor een 
seizoensreservatie voor de periode van 1/12/2019 tot en met 31/05/2020 voor wekelijks gebruik op maandagen van 
19.00 tot 22.00 uur van de grote zaal van sporthal de Ring. Deze reservatie werd bevestigd. 
De sportdienst ontving echter geen aanvraag tot het vernieuwen van de jaarlijkse erkenning van deze vereniging. 
De vereniging ontving meerdere herinneringen, zowel per email als via voicemail.  
Concreet betekent dit voor de seizoensreservatie dat zaalvoetbal De Ring dames vanaf 1/1/2020 niet meer erkend 
zal zijn en aldus in de hogere prijscategorie zal vallen van de niet-erkende gebruikers (30,00 euro per uur ipv 15,92 
euro per uur).  
 
Op 17/11/2019 laat Emily per email weten dat de inschrijvingen voor de zaalvoetbalcompetitie nog lopende zijn. De 
kans bestaat echter dat de vereniging haar werking zal stopzetten indien er te weinig inschrijvingen zijn. 
Indien de werking zal stopgezet worden, dan dient er volgens het retributiereglement een volledige vergoeding 
doorgerekend te worden. Er kan immers maar voor maximum 10% van de seizoensreservatie kosteloos 
geannuleerd worden. In geval van effectieve stopzetting, zal dit punt voorgelegd worden aan het college van 
burgemeester en schepenen.  
 
 
3. Advies – Subsidieverdeling Brechtse sportverenigingen 

Brechtse sportverenigingen kunnen via de sportdienst jaarlijks een aanvraag doen tot het bekomen van 
subsidies. Voor sportverenigingen bestaan er 4 subsidiereglementen, die naar eigen keuze allemaal of gedeeltelijk 
aangevraagd kunnen worden: 

- Subsidies kadervorming 
- Impulssubsidies voor sportverenigingen met een kwalitatieve jeugdwerking 
- Huursubsidies voor niet-gemeentelijke indoor-sportinfrastructuur 
- Werkingssubsidies sportverenigingen 

 
De sportconsulent heeft ter voorbereiding de subsidieaanvragen verbeterd en de resultaten verwerkt in een 
gedetailleerde puntentabel. Ieder bestuurslid ontvangt een overzicht van de puntenverdeling en de bijhorende 
bedragen die uitgekeerd zullen worden. Een aantal dossiers met onduidelijkheden worden besproken.  
 

3.1. Subsidies kadervorming 
 
Dit is van toepassing voor vormingen van trainers, juryleden, vrijwilligers of bestuursleden van de vereniging als zij 
een kwalitatieve bijdrage kunnen leveren aan de werking van de vereniging.  
 
Er werden 8 aanvragen genoteerd voor een totaalbedrag van 2.833 euro. Vorig jaar waren dit 8 clubs, goed voor 
een bedrag van 4.374 euro.  
 
De sportraad adviseert (net zoals vorige werkjaren) om het volledige bedrag uit te keren zonder correctiefactor. Het 
budget komt doelgericht terecht bij de sportverenigingen voor de verhoging van de kwaliteit van de werking en 
omkadering van de vereniging. De vormingen kunnen dan uitbetaald worden aan 100% terugbetaling, zoals 
voorzien in het reglement. 
 

3.2. Impulssubsidies voor sportverenigingen met een kwalitatieve jeugdwerking 
 
Het subsidiereglement voor impulssubsidies is gebaseerd op een puntensysteem waarbij alle aandacht gaat naar 
de kwaliteit van de jeugdbegeleiding, het werken met gediplomeerde jeugdtrainers en de vorming van de 
jeugdtrainers. 
 
Het totaalbudget impulssubsidies (23.520 euro) wordt verdeeld onder de 17 aanvragende clubs. Vorig jaar waren 
dit 18 aanvragende clubs. 



 
3.3. Huursubsidies  

 
Aan erkende Brechtse sportverenigingen wordt een subsidie toegekend voor de tussenkomst in de huurkosten van 
niet-gemeentelijke sportinfrastructuur. Via deze tegemoetkoming zullen sportverenigingen, na het ontvangen van 
het subsidiebedrag, dezelfde huurprijs betaald hebben bij private infrastructuur als in de gemeentelijke sporthal De 
Ring of gemeentelijke turnzalen. De private sportzalen dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen dit gesteld 
worden in het reglement. Zo kan er uitsluitend een subsidie uitgekeerd worden voor indoorsportzalen die een 
gelijkaardig doel hebben als de beschikbare gemeentelijke sportinfrastructuur. Zo werden aanvragen voor bv. 
visvijvers en squashinfrastructuur niet aanvaard. 
 
In totaal werden er 3 aanvragen goedgekeurd (vorig jaar 8). Er wordt voor 4.934 euro huursubsidie uitgekeerd 
(vorig jaar 5.610 euro).  
 

3.4. Werkingssubsidies sportverenigingen 
 
Het subsidiereglement voor sportverenigingen is gebaseerd op een puntensysteem waarbij veel aandacht gaat 
naar de kwaliteit van de sportwerking en de omkadering. De sportconsulente maakte een detaillijst op van de 
puntenverdeling per vereniging. Een aantal dossiers met onduidelijkheden worden uitgebreider besproken en 
aangepast waar nodig.  
 
Volgende verenigingen vragen voor de eerste maal een subsidie aan: 

- Duivenbond De Padvinders 
- Omnisportkampen Brecht 

 
Bij volgende verenigingen werd de maximum subsidie van 30 euro per lid overschreden. Daarom werd dit afgetopt: 

- LRV Lessiusruiters Brecht 
- LRV Lessiusruiters Brecht ponylub 
- LRV St. Willebrordus Overbroek 

 
Volgende verenigingen krijgen een speciale uitzondering toegewezen: 

- LRV Lessiusruiters Brecht ponyclub (slechts 9 jeugdleden) 
 
Volgende verenigingen ontvangen geen werkingssubsidies: 

- Sint-Jobse pedaalridders (dossier onvolledig) 
 
Volgende verenigingen dienden hun aanvraag te laat in. De sportraad adviseert om deze verenigingen zoals de 
voorgaande jaren éénmalig geen subsidies uit te keren, maar wel te erkennen (zie vorig punt). Deze clubs hebben 
ruim de tijd gekregen om hun dossier in te dienen. Zij ontvangen bovendien voldoende berichten (zowel via post als 
email) om hen te herinneren aan de uiterste datum van indienen.  

- Badmintonclub Poona 
- Go Pole 
- Voetbalstage Copa 
- WTC De Kleitrappers 
- ZVC De Ring HEREN 

 
In totaal werden er 47 aanvragen ingediend (vorig jaar 55). De totale te verdelen subsidiepot voor 
werkingssubsidies (na aftrek kadervorming, huursubsidie en impulssubsidie) bedraagt 36.234 euro  
 
De waarde van één punt is gelijk aan 0,44 euro. Dit bedrag ligt hoger dan vorig jaar (0,32 euro) waardoor 
verenigingen meer subsidie krijgen voor dezelfde kwaliteit. De oorzaak hiervan kan gezocht worden in het lagere 
aantal subsidieaanvragen. 
 

De sportraad geeft positief advies over de bijgevoegde verdeling voor het uitkeren van de subsidies voor 
sportverenigingen 2018-2019 

 
De subsidieverdeling wordt voorgelegd ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen.  
 
 



4. Voorbereiding Gala van de Brechtse sportsterren 
 
Op vrijdag 14 februari 2020 vindt het Gala van de Brechtse sportsterren plaats in OC ’t Centrum. 
 
Tijdens de vorige bestuursvergadering van de sportraad werd aangegeven dat er geen wijzigingen voorzien worden 
in het reglement en dat de werkwijze behouden blijft. De sportconsulente zag echter iets over het hoofd, wat enkele 
maanden geleden aan bod kwam tijdens de evaluatie van de vorige editie.  
 
In het reglement staat vermeld: “Bij ploegsporten (vanaf 2 personen) dient de ploeg uit te komen onder een 
Brechtse sportvereniging en dient minimum één van de spelers officieel als inwoner van Brecht ingeschreven te 
zijn.“ Dit had vorig jaar als gevolg dat een topploeg binnen een erkende Brechtse sportvereniging (jeugdploeg 
RAHC) die meedraait op Belgisch niveau en een nationale titel scoorde, niet gevierd kon worden op het sportgala. 
 
Na ruim overleg en het overlopen van alles pro’s en contra’s wordt beslist om het reglement aan te passen en alle 
Brechtse ploegen in aanmerking te laten komen die al dan niet beschikken over Brechtse inwoners. 
 
Het concept werd heel ruim bekeken. Niet alleen hockeyploegen, maar de Brechtse voetbalploegen en andere 
kleinere ploegsporten zoals duo’s en trio’s binnen gymnastiek – acro en trampoline worden aangehaald als 
mogelijke voorbeelden.  Enkele argumenten die aan bod kwamen ter argumentatie om het reglement te wijzigen: 

- Hogere gerangschikte ploegen en ploegen op topniveau hebben een bovenlokale werking en trekken aldus 
meer buiten Brechtse spelers aan. Deze ploegen hebben een promotiefunctie voor de gemeente Brecht. 
Zij kunnen als uithangbord dienen voor de sport in onze gemeente. 

- Als deze ploegen niet in Brecht gevierd kunnen worden, dan kunnen ze nergens gevierd worden. Dat zou 
de toekomstige samenwerking met de gemeente niet bevorderen. 

 
Naar aanleiding van deze wijziging wordt het volledige reglement herbekeken en verder aangepast. 
 

 
5. Financieel verslag 
 
Penningmeester, Viviane Van Brussel, is verontschuldigd. Dit punt wordt besproken tijdens de volgende 
bestuursvergadering. 
 
 
6. Varia 
 
MTB parcours 
Het project van het permanente MTB parcours is terug leven in geblazen. De route werd aangepast. Zo werden de 
passages die minder attractief waren geschrapt waardoor de route iets minder lang zal zijn, namelijk 30 km. Het 
parcours vindt wel aansluiting met de route van buurgemeente Schilde (in Sint-Job) waardoor er uitbreiding mogelijk 
is. Het aangepaste parcours werd deze week verkend door Jos M, Jef VD en Noortje A.  
 
Algemene Vergadering sportregio Antwerpse Kempen 
Op woensdagavond 4 december vindt de Algemene Vergadering van de sportregio plaats in Kapellen. Voorzitter 
Jef VD zal de vergadering bijwonen namens de sportraad. 
 
Sportersbelevenmeer awards  
De sportdienst diende opnieuw een aanvraagdossier in voor het behalen van de sportersbelevenmeer-award. De 
award wordt toegewezen aan alles sportdiensten die kunnen aantonen dat ze werken rond een aantal criteria. De 
uitreiking van de awards vindt plaats op dinsdagavond 10 december. Naast de awards worden de avond zelf ook 
nog enkele prijzen toegewezen per criteria en een overal-prijs. Helaas zijn er maar een beperkt aantal tickets per 
gemeente beschikbaar. Naast de personeelsleden van de sportdienst (Rika, Noortje en Kristian) zullen ook 
schepen Charlotte en voorzitter Jef VD de gemeente Brecht vertegenwoordigen.  
 
 
7. Volgende vergadering(en): 

 
- Bestuur sportraad: maandag 13 januari 2020 om 20.00 uur (GC Jan vander Noot) 


