
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

 
 agenda    verslag: Verslag Bestuur Sportraad 

vergaderdatum: 27/01/2020 
voorzitter: Jef Van Dyck 
verslaggever: Rika Rits 
aanwezige bestuursleden: Jef Van Dyck, Rita Mattheeussen, Kirsten Meeuwis, Luc Truyts, Viviane Van 

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

 
1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 
 
Het verslag van 27 november 2019 wordt goedgekeurd.  
 
 
2. Voorbereiding Gala van de Brechtse sportsterren 
 
Op vrijdag 14 februari 2020 vindt het Gala van de Brechtse sportsterren plaats in OC ’t Centrum. 
 
Volgende zaken worden overlopen: 

- Kandidatenlijst staat online. Vanaf vandaag kan er gestemd worden door het grote publiek 
o Bart VH wordt bedankt om het online systeem klaar te maken! 

- De jurylijst wordt overlopen en goedgekeurd. 
- Ideeën voor personen die de awards kunnen uitreiken worden gehaald van de jurylijst: 

o Xander Denys (Kamp Waes) 
o Dirk Van Tichelt 
o Tia Hellebaut 

- Een aantal bestuursleden van de sportraad zullen een handje toesteken voor de goede organisatie 
o Inkom: lijst genodigden aanvinken 
o Controle binnenkomen zaal: glazen 
o Ceremoniemeesters zorgen in de zaal dat de mensen goed aansluiten en geen stoelen tussen 

laten (alle stoelen zijn bezet)  
o Aanvullen chips tussendoor 

- Cadeaubonnen mogen worden besteld 
- Jef vraagt of Maarten Van Gramberen meer aandacht kan geven aan alle sportsterren, nog meer 

informatie, eventueel een applaus bij elke kandidaat. Dit zal bekeken worden met Maarten. Vorig jaar gaf 
hij na de presentatie al aan dat dit voor de aanwezigen telkens een dood moment is en niet ten goede komt  
van de show. Er waren ook geen reclamaties van de aanwezigen dat zij te weinig aandacht kregen.  

- Biologisch afbreekbare ballonnen: navraag bij Ivo van camp (clown) 
 
 
3. Meerjarenplan Brecht 
 
Schepen van sport, Charlotte Beyers, geeft een toelichting bij het meerjarenplan. 
 
 



4. Werkgroep sportclubondersteuning en subsidies 
 
Afgelopen zaterdag was er een intervisiemoment ‘brede kijk op sportclubondersteuning en subsidiereglementen’ in 
Essen. Charlotte, Jef en Rika namen deel aan de intervisie samen met een aantal andere afgevaardigden van de 
sportregio Antwerpse Kempen. Het was een zeer boeiende presentatie en we gingen naar huis met een hele hoop 
frisse nieuwe ideeën. Op vrijdagvoormiddag 24 april komt deze groep opnieuw samen voor een volgende sessie. 
De aanwezigen kregen het huiswerk mee om na te denken over de nieuwe richting die ze uit willen gaan met 
sportclubondersteuning en de gemeentelijke subsidies. 
 
Inhoud intervisie: 
Maken we nog verschil met subsidies bij de sportclubs? Of belonen we alleen maar wat er altijd al is? Moeten we 
actiever clubs rond de tafel brengen om kennis te laten uitwisselen? Is het de taak van de gemeente om in te zetten 
op gediplomeerde jeugdtrainers of focussen we ook op andere thema’s? Met deze intervisie werd getracht om een 
bredere kijk op sportclubondersteuning te krijgen aan de hand van diverse good practices uit Vlaanderen en het 
subsidiebeleid onder de loep te nemen. 
 
Ter voorbereiding van de volgende sessie wordt er een nieuwe werkgroep opgestart vanuit de sportraad om na te 
denken over sportclubondersteuning en de hervorming van de subsidies. De werkgroep zal samenkomen op 
woensdag 1 april om 19.30 uur in GC Jan vander Noot. 
 
Samenstelling werkgroep 

- Rika 
- Viviane 
- Jef 
- Charlotte 
- Bart 

Eventueel kunnen Koen en Luc ook nog mee aanvullen als ze interesse zouden hebben.  
 
Ook vanuit de gemeente zal er intern tussen de domeinen (sport, jeugd, cultuur) samen bekeken worden hoe er 
meer afstemming kan georganiseerd worden. 
 
 
5. Advies - beroep tegen niet erkenning van zaalvoetbal De Ring dames: 
 
Naar aanleiding van de niet-erkenning van Zaalvoetbal De Ring dames, tekent de vereniging beroep aan tegen 
deze beslissing. Volgens het erkenningsreglement kan dit binnen de 30 dagen na bekendmaking van de beslissing. 
In bijlage werd dit schrijven toegevoegd. 
Om voor erkenning in aanmerking te komen, dienen de sportverenigingen te voldoen aan de voorwaarden 
omschreven in het erkenningsreglement. Zij dienen hiervoor jaarlijks  een aanvraag in te dienen voor 18 oktober 
van het lopende jaar. Aangezien er geen aanvraag ontvangen was van Zaalvoetbal De Ring dames, besliste het 
college om de vereniging niet te langer te erkennen, startende vanaf 1 januari 2020 (CBS 10 december 2019). 
Door het wegvallen van deze erkenning, maakte de vereniging ook geen verdere aanspraak meer op de voordelen 
die verbonden zijn aan de erkenning (vanaf 1 januari 2020). Het CBS besliste eerder om vanaf 1 januari 2020 de 
tarieven voor 'overige gebruikers' aan te rekenen bij het gebruik van de sporthal door deze vereniging in plaats van 
de tarieven voor erkende Brechtse verenigingen. 
 
De sportraad geeft het advies om de geldende regels te volgen en de beslissing niet om te keren. 
 

 
6. Financieel verslag 
 
Penningmeester, Viviane Van Brussel, overloopt het financieel verslag met de aanwezigen.  
 
 
7. Varia 
 
Sportersbelevenmeer award 
De sportdienst kreeg op 10 december 2019 van Sport Vlaanderen niet alleen een award in het kader van de 
sportersbelevenmeer-actie, maar won net als vorig jaar weer 1 van de 6 hoofdprijzen! De award werd uitgereikt 
omdat de sportdienst het afgelopen jaar een aantal mooie projecten heeft uitgewerkt rond sociale media, sporten op 



het werk, sporten in de natuur, schoolsport, gezinssport … Dit jaar kon het voltallige sportteam aanwezig zijn op de 
uitreiking. 
 
Brechtse stratenloop 
De werkgroep is terug opgestart. Jos, Jef en Noortje trekken de organisatie van de Brechtse stratenloop 
Datum: vrijdag 26 juni 2020 
Locatie: Gemeenteplaats  
 
Vormingen AED 
De vormingen AED lopen zeer goed (te goed). Alle vormingen (4 in totaal) zijn volzet. Er is ook nog een wachtlijst. 
Rika informeert bij Ludo Wouters via Rode Kruis van Sint-Lenaarts of er nog andere vormingen zijn. 
 
Uitnodiging Badmintonclub Sint-Job 
Badmintonclub Sint-Job viert haar 35 jarig bestaan op zaterdag 15 februari met een feest. De sportdienst, schepen 
van sport en sportraad ontvingen hiervoor een uitnodiging. Zowel Rika als Jef kunnen niet aanwezig zijn. Charlotte 
kan wel aanwezig zijn en zal een proficiat overmaken. 
 
Complimentenfuif van de welzijnsraad 
In februari wordt weer de complimentenfuif voor senioren georganiseerd in de Toverfluit in Zoersel. Schud uw 
benen los op de dansvloer en praat gezellig bij met een drankje. De inkom is bovendien helemaal gratis.  
Vanuit gemeente Brecht wordt er een bus ingelegd. Meer info: kris.vandijck@brecht.be 
 
Goedkeuring nieuw lid sportraad – Jumping Brecht 2.0 
Jumping Brecht 2.0 doet een aanvraag tot aansluiting bij de sportraad en een erkenning als organisatiecomité. 
Deze vereniging wil opnieuw wedstrijden en evenementen organiseren op Stapelheyde in de paardensport. Alle 
documenten werden correct aangeleverd. 
Zij worden voorlopig aanvaard in afwachting tot de algemene vergadering van de Sportraad. 
 
TC Ter Breme 
Sinds januari zijn er nieuwe uitbaters in TC Ter Breme: Nico Van De Wijgaart en zijn dochter Caroline uit Kalmthout  
verhuizen van TC De Vrijheid in Hoogstraten naar de Brechtse tennisvereniging. De vorige uitbater Werner ging 
failliet. 
De subsidies van afgelopen werkjaar werden in december nog wel uitbetaald op het rekeningnummer van Werner. 
 
Fitness 2001  
Fitness 2001 staat officieel te koop. De kans bestaat dat het pand afgebroken wordt of een nieuwe bestemming 
krijgt voor andere activiteiten. De sportdienst probeert momenteel de verenigingen die daar actief zijn, onder te 
brengen in andere sportruimtes. 
 
8. Volgende vergadering(en): 

 
- Sportgala: vrijdag 14 februari 2020 om 19.00 uur in OC ‘t Centrum 
- Bestuur sportraad: maandag 16 maart 2020 om 20.15 uur op de dienst vrije tijd (geen zalen meer 

beschikbaar in GC!) 
- Werkgroep subsidies: woensdag 1 april om 19.30 uur in GC Jan vander Noot. 

mailto:kris.vandijck@brecht.be

