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Vanwege de maatregelen in het kader van COVID-19 volgen een aantal bestuursleden deze vergadering online bij 
via Teams. 
 
1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 
 
Het verslag van 11 augustus 2020 wordt goedgekeurd.  
 
Op te volgen: 

- Nakijken: bewijs ivm subsidies van Copa voetbalstages en TC Ter Breme. 
 
 
2. Advies – besteding noodfonds 
 
De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren 
bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen 87,3 miljoen euro uit het Vlaamse noodfonds ter beschikking te 
stellen. Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen euro) wordt verdeeld over de lokale besturen op basis van 
de verdeling van de sectorale middelen voor die 3 sectoren (cultuur, jeugd en sport) bij de inkanteling ervan in het 
gemeentefonds in 2018. Voor Brecht gaat het om een bedrag van 272.261,10 euro. Uit communicatie die hierover 
door de Vlaamse Overheid werd gevoerd blijkt dat lokale besturen zo goed als totale autonomie hebben om deze 
middelen te verdelen.  
 
Binnen de sectoren cultuur, sport, jeugd is er een grote diversiteit en moet er bovendien rekening mee worden 
gehouden dat de impact van Covid 19 op de verschillende actoren ongelijk is, dat werd meegegeven via onderzoek 
vanuit de koepelorganisaties waaronder ISB.  
Dat de impact sterk verschilt van vereniging tot vereniging verspreid over de verschillende domeinen, jeugd, sport 
en cultuur, werd ook vastgesteld uit de eerdere impactbevraging die werd afgenomen van de Brechtse 
verenigingen. Tevens stelden we vast dat de impact zich afspeelt op verschillende aspecten binnen de werking van 
de vereniging. Een goede besteding van de middelen zal dan ook moeten inspelen op deze verschillende aspecten. 
 
Daarom werd er een voorstel uitgewerkt met een mix van verschillende ondersteuningsvormen zodat iedereen zijn 
gading kan vinden:  

A. Financiële steun:  

o Rechtstreekse financiële steun: bv. verhoging van bestaande subsidiekanalen 

o Onrechtstreekse financiële steun: bv. verlaging van huurtarieven 

B. Logistieke steun: bv. signalisatiepakketten voor verenigingen, uitbreiding van uitleendienst 

C. Inhoudelijke steun: gericht advies om ‘coronaproof’ te worden 

D. Bijkomende ondersteuning voor bijzondere doelgroepen 

De bestuursleden van de sportraad zijn tevreden over het voorstel. Het is een breed buffet en het zal kunnen 
inspelen op de meeste noden van de verenigingen. Er werden nog wel enkele aandachtspunten naar voor 
geschoven die meegenomen moeten worden bij de concrete uitwerking van de reglementen. 

- Punt A2: Korting huur gemeentelijke infrastructuur:  



o de compensatie voor het gebruik van privé infrastructuur is onontbeerlijk maar er dient wel goed 
toegekeken te worden op eventueel misbruik / fraude met facturen. 

- Punt A3: Verenigingen die infrastructuur beheren:  
o premie is éénmalig ipv per jaar. 

- Punt A4: tegemoetkoming extra coronamaatregelen:  
o startdatum mei 2020 eventueel aanpassen naar vroeger 

- Punt A5: Organisatiepremie:  
o einddatum? Of als budget op is?  
o Controle houden op effectieve organisatie 

- Punt B1: Uitleendienst:  
o Zijn extra nadars en extra spelmateriaal wel nodig? 
o Vervoer van grote materialen is geen echte ‘corona’ ondersteuning. Dit is wel een grote 

meerwaarde voor de verenigingen maar hoeft niet via het budget van het noodfonds.  
o Stoelen, tafels en tenten niet gemeentelijk aankopen op dit moment, maar stimuleren van 

verenigingen om deze te ontlenen via Brechtse evenementenpartners en daarop dan een 
terugbetaling voorzien. Zo worden lokale handelaars en evenementenverhuurders beter 
ondersteund in deze moeilijke tijden. 

o Suggestie om het budget van uitleendienst bij budget organisatiepremie toe te voegen  
- Punt B3: promotie en communicatie 

o Drukwerk met positieve boodschappen: is het wel haalbaar om dit zelf uit te werken? Gaat er geen 
oppervlakkig optimisme gekweekt worden want iedereen is het beu. 

- Punt C1: preventieadviseur: 
o Nog duidelijker omschrijven 

- Punt C2: vormingen: 
o Ideeën voor relevante thema’s: sponsoring, ledenwerving 

- Punt D1: personen in armoede 
o Blijvende aandacht voor de omschrijving van deze doelgroep (wie komt in aanmerking voor deze 

subsidie) zodat de juiste personen deze ondersteuning ontvangen. 
o De verwijzing naar een eenmalige beloning van 500 euro geniet geen voorkeur. Er is een groot 

verschil tussen de verenigingen: sommigen zullen meerdere aanvragen hebben, sommige geen, 
dus beter geen vast bedrag. 

- Punt D2: geestelijke gezondheid 
o Uitbreiden naar alle leeftijden 
o Hoger budget nodig? 

- Er wordt algemeen nog aangehaald dat jaarcontracten van professionele sporters en trainers niet in 
aanmerking mogen komen voor een vergoeding of terugbetaling. 

 
 
3. Domein De Merel 

 
De dienst vrije tijd werkte een ideeënblad uit met allerlei mogelijke activiteiten of ontwikkelingen op de site van de 
Merel in het kader van een participatie. Aan de hand van een tool zouden dan burgers kunnen stemmen. Deze 
werkwijze en het ideeënblad wordt momenteel nog wel afgetoetst binnen de verschillende afdelingen en 
werkgroepen. 
 
Er werd gekozen voor haalbare familievriendelijke doch unieke voorstellen waarvoor mensen zich willen 
verplaatsen naar het domein van de Merel. Het zijn ook realisaties die op zichzelf kunnen fungeren zonder toezicht 
of personeel. Voor enkele projecten is er een samenwerking voorzien met één of meerdere partners bv. via het 
Merelhuisje van Tom & Sophie of een andere private partner die investeert in infrastructuur. 
 
Een mogelijkheid van participatie is een tool met online budgetplatform waar inwoners dan kunnen aanduiden 
welke projecten voor hen echt van belang zijn. Elk project wordt dan uitvoerig gedocumenteerd, zodat de keuze 
beredeneerd gebeurt. De projecten worden afgebakend op basis van een visie door het bestuur. 
Voor de stemming geldt dan het principe van een winkelmandje. Zolang er geld beschikbaar is, kunnen er projecten 
geselecteerd worden. Zo krijgt de burger meteen een duidelijk zicht op hoe realistisch het is om zijn of haar favoriete 
projecten effectief te verwezenlijken. 
Er kan een systeem van unieke toegang voorzien worden, zo kan één persoon telkens slechts één voorstel 
indienen. Het is niet mogelijk om te mobiliseren, om zo de stemresultaten grondig te beïnvloeden. Er zijn diverse 



mogelijkheden om deze unieke toegang te voorzien, één ervan is gebruik te maken van het rijksregisternummer, 
waardoor het ook mogelijk wordt om enkel de stemmen van de Brechtenaars te laten meestemmen. 
 
Momenteel wordt er nog verder onderzocht welke andere mogelijkheden er op de markt zijn op gebied van 
participatie die ondersteuning kunnen bieden aan het project op de Merel. 
 
De sportraad haalt aan dat de losstaande projecten op een doordachte en professionele manier dienen ingepland 
te worden op het domein.   
 
Momenteel wordt er ook werk gemaakt van een aanpassing van het toegankelijkheidsreglement dat van toepassing 
is op het gebied. Dat reglement belemmert momenteel een aantal realisaties (bv aanleg hondenlosloopzone en 
uitbreiding cyclocrossparcours). 
 

4. Algemene Vergadering Sportraad 
 
Tijdens de vorige bestuursvergadering werd aangehaald dat het geen meerwaarde is om deze vergadering digitaal 
te organiseren omdat dan de netwerkfunctie wegvalt. De Algemene vergadering werd daarom uitgesteld naar het 
najaar, namelijk maandag 9 november 2020 in GC Jan vander Noot. 
 
Maar na afweging van de verschillende mogelijkheden wordt toch beslist om de Algemene Vergadering niet lijflijk te 
organiseren. Alle aanwezigen moeten immers afstand houden en een mondmasker dragen. Ook valt de 
netwerkfunctie weg en brengt men onnodig veel volk samen wat momenteel niet wenselijk is. 
 
Het college heeft in dat kader ook recent toelating gegeven om de algemene vergaderingen van de adviesraden op 
een andere manier te organiseren: de verplichte, hoogstnoodzakelijke stemmingen / goedkeuringen kunnen dan via 
een digitaal stemformulier opgevraagd worden (of een invulblad per post). Het is dus niet nodig om digitaal te 
vergaderen, enkel de stemming moet opgevangen worden (bv jaarrekening, nieuwe leden, …) 
 
Rika kijkt na in het reglement welke zaken verplicht zijn en op basis daarvan zal een stemformulier aangemaakt 
worden. Eventueel kan er ook een overzicht bezorgd worden aan de leden van de AV met de uitgesproken 
adviezen van het afgelopen werkjaar. 
 
In het kader van de goedkeuring van de jaarrekening dienen de 2 kasnazichters nog wel samen geroepen te 
worden.  
 
In het invulformulier dient ruimte voorzien te worden voor vragen en opmerkingen van de leden. 
 
We trachten ook in het najaar van 2021 terug te werken aan een netwerkevenement. 
 
 
5. Gala van de Brechtse sportsterren 
 
De viering van het Gala van de Brechtse sportsterren wordt geannuleerd. De stemming zal wel doorgaan en 
daaraan gekoppeld ook een (aangepaste) uitreiking van de awards + geldprijzen weliswaar in beperkte groep (bv 
tijdens de training op de club indien het om een Brechtse ploeg gaat). 
 
De sportdienst zal daarom tegen november een oproep lanceren aan de Brechtse clubs en de Brechtse bevolking 
naar mooie sportprestaties en aansluitend (zoals de voorgaande 2 jaren) de verkiezingsmodule terug uitrollen (in 
samenwerking met bestuurslid Bart). 
 
Er worden dus geen kosten gerekend voor de organisatie van de viering, maar wel voor de awards (via budget 
gemeente) en de bijhorende geldprijzen (via budget sportraad). 
 
 
6. Financieel verslag 
 
Penningmeester, Viviane Van Brussel, maakte een financieel verslag op dat wordt overlopen met de aanwezigen.  
 



Bij Belfius zijn er steeds hoge kosten die aangerekend worden per semester (17 euro) voor het openen en beheren 
van deze rekening. Viviane hoort na of er andere mogelijkheden zijn. 
 
 
7. Variapunten 
 
Corona protocol Brechtse voetbalclubs 
De besturen van 3 grote Brechtse voetbalclubs en de gemeente Brecht zaten deze week rondde tafel 
om een gezamenlijk voetbalprotocol uit te werken. Het Brechtse voetbalprotocol is een mooie en duidelijke vertaling 
van de maatregelen die omschreven worden in de verschillende Vlaamse protocollen voor sport en de richtlijnen 
van de Nationale Veiligheidsraad.  
Zo werden er duidelijke afspraken gemaakt onder de clubs over het kleedkamergebruik. Het besmettingsgevaar bij 
het kleedkamergebruik (kleine niet goed geventileerde ruimte waar de spelers dicht op elkaar staan) is veel hoger 
dan tijdens het voetballen. Vanuit de overheid wordt dan ook sterk aangeraden om de kleedkamers enkel te 
openen als dit echt noodzakelijk is. Daarom spraken de Brechtse voetbalclubs af om de kleedkamers enkel open te 
stellen vanaf U17 en ouder, en dan nog onder enkele strikte veiligheidsvoorwaarden. Zo zal elke ploeg ontdubbeld 
worden in minstens 2 kleedkamers zodat het aantal spelers per kleedkamer beperkt is 
In het protocol staan verder ook de horecaregels nog eens opgelijst zodat het voor iedereen duidelijk is wat wel en 
niet mag.  
 
Subsidies schoolzwemmen flankerend onderwijs 
Naar aanleiding van de gemeenteraadsbeslissing om het schoolzwemmen extra te ondersteunen in navolging van 
het beëindigen van de betoelaging van het buitengemeentelijk zwembadgebruik voor Brechtse inwoners vanaf 1 
januari 2020, diende het bestaande reglement op de betoelaging van het buitengemeentelijk zwembadgebruik voor 
Brechtse scholen aangepast te worden. Volgende wijzigingen worden genoteerd: 

- Het bedrag van 4 euro werd opgetrokken naar 10 euro per leerling, op voorwaarde dat de leerling 
gedurende het betreffende schooljaar heeft deelgenomen aan minstens 10 zwembeurten.  

- Het bedrag van 4 euro werd behouden per leerling, op voorwaarde dat de leerling gedurende het 
betreffende schooljaar heeft deelgenomen aan 1 tot 9 zwembeurten. 

Het reglement gaat in werking van budgetjaar 2020, die betrekking heeft op het afgelopen schooljaar 2019-2020. 
 
Sportzalen Kristus Koning 
Recent zaten schepen Charlotte en sportconsulente Rika samen met de schooldirectie van Kristus Koning 
aangaande het naschools gebruik van de sportzalen van het secundair onderwijs. 
Op het domein van Kristus Koning zijn 3 sportzalen die gebruikt worden door onze sportclubs, maar niet alle zalen 
mogen/kunnen momenteel gebruikt worden omwille van de corona-maatregelen: 

- Lagere school: refter is omgebouwd tot danszaal (oa Syrah) – TERUG IN GEBRUIK 
- Lagere school: turnzaaltje: (oa Kai Jitsu Ryu) – TERUG IN GEBRUIK 
- Secundair: grote sportzaal: - TIJDELIJK BUITEN GEBRUIK OMWILLE VAN CORONA 

Er werd gevraagd aan de schooldirectie om de grote sportzaal terug te willen open stellen en dit op korte termijn 
zodat Brechtse sportclubs hun werking terug kunnen opstarten. De schooldirectie zou dit verder bekijken. 
Verder werd het voorstel gedaan aan de schooldirectie om de grote sportzaal onder te brengen in het gemeentelijke 
verhuursysteem. Hierbij werd verwezen naar de lopende overeenkomst van de turnzaal van Maria Middelares. Dit 
brengt voor de school een aantal administratieve en financiële voordelen met zich mee. Die werden tijdens het 
overleg uitgebreid beargumenteerd en voorgesteld. De schooldirectie zou dit voorstel terugkoppelen aan hun 
bestuur. 
Tot slot werden ook nog de langetermijnmogelijkheden bekeken waaronder de realisatie van nieuwe sport-
infrastructuur op het domein door middel van een PPS samenwerking.  
De gemeente wacht nog steeds op een reactie  van de schooldirectie aangaande bovenstaande voorstellen. 
 
Korte meldingen: 

- Frank Traphagen (vrijwilliger stratenloop) is overleden. 
- De parking van Sporthal de Ring wordt blauwe zone omwille van de betaalparking van het treinstation. 
- De scholenveldloop werd dit jaar omwille van Corona niet centraal georganiseerd door de sportdienst. De 

scholen werden aangemoedigd om zelf een kleinschaligere vervangende loop te organiseren binnen hun 
schoolbubbel. De scholen werden daarbij logistiek ondersteund door de sportdienst (appels, medailles, 
afspanlint, draaiboek, …). 

 
 



8. Volgende vergadering(en): 
 

- Bestuur sportraad: maandag 9 november 2020 om 20.00 uur in GC Jan vander Noot (Algemene 
Vergadering werd omgezet in een bestuursvergadering). 

 


