
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

 
 agenda    verslag: Verslag Bestuur Sportraad 

vergaderdatum: 18/01/2021 
voorzitter: Jef Van Dyck 
verslaggever: Kristian Vander Mast 
aanwezige bestuursleden: Jef Van Dyck, Luc Truyts, Viviane Van Brussel, Bart Van Hooydonck, Koen 

Aussems 
aanwezige waarnemers: Kristian Vander Mast (consulent sport), Charlotte Beyers (schepen van sport), Bart 

Van den Wyngaerd (waarnemend bestuurslid in afwachting van goedkeuring op 
AV) 

afwezig zonder kennisgeving: Rita Mattheeussen, Kirsten Meeuwis  

 
Vanwege de maatregelen in het kader van COVID-19 vond deze vergadering online plaats via Teams via deze link 
 
1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 
 
Het verslag van 23 november 2020 wordt goedgekeurd.  
 
2. Voorstelling Kristian als vervanging Rika 
 
Omwille van zwangerschaps- en ouderschapsverlof van het diensthoofd vrije tijd, Inge Adriaenssen, neemt Rika Rits 
tot en met 17 september 2021 die functie over. Haar taken op de sportdienst worden overgenomen door Kristian 
Vander Mast. Kristian is sinds oktober 2019 in dienst op de sportdienst van Brecht en stond daar, samen met Noortje 
Aernouts, in voor de sportpromotie. Hij ziet zijn uren uitgebreid van een halftijdse naar een voltijdse functie. Kristian 
zal zich in die periode tot midden september bezig houden met de ad hoc werking van de sportdienst (corona, 
sportraad, sportinfrastructuur, clubwerking…) 
 
3. Verwelkoming nieuw bestuurslid Bart Van den Wyngaerd 
 
Namens Royal Antwerp Hockey Club zal Bart Van den Wyngaerd zetelen in de sportraad. In afwachting van de 
goedkeuring op de Algemene Vergadering (in mei) van de sportraad, volgt Bart de Raad van Bestuur al mee als 
waarnemer. 
 
4. Verdeling noodfonds 

 
Toelagereglement voor Brechtse erkende verenigingen 
Op 10 december 2020 heeft de gemeenteraad het “Toelagereglement ter ondersteuning van het verenigingsleven 
omwille van de impact van Corona op hun werking” goedgekeurd waarmee erkende Brechtse verenigingen financiële 
noodsteun kunnen aanvragen. 
Er zijn verschillende ondersteuningsvormen voorzien: 

 Huurkosten gebruik infrastructuur 

 Toelage voor verenigingen die zelf infrastructuur beheren mits ze inkomstenverlies kunnen aantonen 

 Tegemoetkoming voor gemaakte kosten omwille van coronamaatregelen 

 Terugbetaling niet-recupeerbare kosten voor geannuleerde evenementen begin Corona 

 (automatische) Coronabonus van 50% op de jaarlijkse werkingstoelages van erkende Brechtse 
cultuur-, jeugd-, ouderen- en sportverenigingen 

 
 
 
 
 
 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YzI0MjlkNDItZjRhYi00YWQ3LTllMDEtM2Y3OTk5MGYxNGZh%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25223ba0c085-798a-4ae0-bad3-5afb9fdb8aa7%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522c2e342b2-b3a1-447a-82ac-48201d8f86fb%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=5b0675bc-d5e5-4f7a-8bf5-5c1d7c281854&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


Er zijn twee indienrondes voorzien: één in januari 2021 (periode 1 van 13 maart 2020 tot en met 31 december 2020) 
en één in juli 2021 (periode 2 van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021) 
Vanaf 11 januari 2021 is het online aanvraagformulier beschikbaar voor de aanvragen van tussenkomsten voor 
periode 1. Alle erkende Brechtse verenigingen hebben hiervoor in een email met link naar het online 
aanvraagformulier ontvangen. In dit formulier kan je alle betaalbewijzen en facturen uploaden waarvoor je graag een 
terugbetaling wil ontvangen. Op 31 januari zal het aanvraagformulier voor periode 1 afgesloten worden. 
 
Alle aanpassingen die in de vorige Raad van Bestuur vanuit de sportraad werden aangegeven, werden opgenomen 
in het toelagereglement.  
 
Toelage lidmaatschap Brechtse inwoners 
Op de vorige Raad van Bestuur werd er door de bestuursleden gevraagd aan het gemeentebestuur om een 
gemeentelijke tegemoetkoming of opvangnet te voorzien ter compensatie van de betaalde lidgelden. Die regeling is 
mee opgenomen in het noodfonds.  
Elke inwoner van Brecht die geboren is in 2002 of later kan rekenen op een éénmalige tegemoetkoming van 
maximum 25 euro  per persoon op het inschrijvingsgeld dat ze betalen bij een Brechtse vereniging (zowel een erkende 
vereniging als privé aanbieder van georganiseerde groepsactiviteiten voor sport en beweging). De toelage kan enkel 
aangevraagd worden als het om lidgeld/inschrijvingsgeld om deel te nemen aan een regelmatig terugkerend 
vrijetijdsaanbod gaat en als het lidgeld betaald werd in de periode van 1/7/2020 tot en met 31/12/2021. Er is bewust 
gekozen voor een brede periode, zodat de aanvang van minstens 1 nieuw seizoen in die periode valt.  
Het aanvraagformulier kan gedownload worden op de gemeentelijke website om afgedrukt en ingevuld 
binnengebracht te worden, samen met het betaalbewijs in de brievenbus van de dienst vrije tijd (Gemeenteplaats 1) 
of digitaal via dit e-formulier. 
 
De bestuursleden stellen de vraag of het mogelijk is om ook senioren in aanmerking te laten komen voor die toelage. 
Charlotte Beyers laat weten dat er vele mensen in die doelgroep al rekent op de 80/20-regeling.  
 
5. Begeleidingstraject subsidies 
 
De dienst vrije tijd is aan het kijken om een begeleidingstraject op te starten om de subsidies onder de loep te nemen. 
Er is een duidelijk draagvlak voor dergelijk project bij de jeugd- en cultuurdienst en ook de sportdienst zou hier graag 
mee op de kar springen.  
De sportraad is hier zelf ook voorstander van. Er was zelfs binnen de sportraad al een projectgroep opgesteld, maar 
door corona is daar tot op heden niet verder mee gegaan. De bestuursleden willen graag dat er aandacht wordt 
geschonken aan projectsubsidies en vinden het nuttig om mensen uit het veld (vertegenwoordiger uit de sportraad) 
mee in het traject te laten stappen. 
Kristian houdt contact met de sportraad om hen op de hoogte te houden van de stand van zaken van het 
begeleidingsproject.  
 
6. Algemene Vergadering 
 
De datum voor de Algemene Vergadering wordt vastgelegd op dinsdag 18 mei 2021 om 20u. 
Kristian communiceert definitieve datum naar alle leden.  
 
7. Alternatief sportgala 
 
Aangezien door de huidige corona-maatregelen er geen Gala van de Brechtse Sportsterren georganiseerd kan 
worden, wordt er naar een alternatief gekeken. De raad is van mening dat de sportprestaties van 2020 wel onder de 
aandacht moeten gebracht worden. Daarom zal er door de sportdienst een oproep gedaan worden naar zowel clubs 
als Brechtse inwoners om te informeren naar knappe prestaties in het vreemde sportjaar 2020. Midden maart kan er 
dan begonnen worden met online stemmen. De prijzen worden aan de deur of op de club afgegeven.   
  
Dienst vrije tijd is bezig met een overkoepelend alternatief voor Brechtse Stratenloop en Feeeest in het Park. Er wordt 
gekeken of er daar eventueel iets extra kan gedaan worden rond uitreiking prijzen. 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1NWoRLM52h2uucJOs5_1r__8Yg9lDnn2_TKI-yisGwp8/edit
https://www.brecht.be/e-loket/aanvraagformulier-terugbetaling-lidmaatschap-vrijetijdsbesteding


8. Financieel verslag 
 
Penningmeester Viviane Van Brussel heeft een financieel verslag opgemaakt en geeft er meer informatie over. Voor 
2020 is er een negatief resultaat, maar er is nog geen subsidie gestort door gemeente. De reden daarvoor is dat er 
eerst door de sportraad een duidelijk plan moet voorgelegd worden. Er wordt door het college nog bekeken wat er 
met coronajaar 2020 gedaan wordt. 
De sportraad wil initiatief nemen om geld te gebruiken als stimulans voor de heropstart van verenigingen hun 
activiteiten in het najaar.   
Viviane heeft contact gehad met de bank voor een eventuele andere formule. Bij de huidige bank is er geen 
mogelijkheid om van formule te veranderen. Charlotte en Kristian informeren bij andere raden welke formule/bank zij 
gebruiken. Kristian overlegt met Rika verder het nut van het gebruik van de bankkaart in naam van de sportdienst. 
 
9. Variapunten 
 
Tips/advies voor Bart Van den Wyngaerd ifv RAHC 
Bij Royal Antwerp Hockey Club merken ze dat er slechts een klein deel van hun leden uit Brecht komt. Daar willen 
ze graag verandering in brengen, dus stelt Bart de vraag aan de sportraad hoe RAHC Brechtse leden kan ronselen.  
Vanuit verschillende hoeken komen er suggesties: 

 Initiaties op scholen en er ook een competitie tussen klassen van maken 

 Jeugdverenigingen aanschrijven en competitie tussen verschillende jeugdbewegingen 
houden 

 Als club extra ondersteuning bieden tijdens een sportdag van een school of naschoolse 
sportnamiddag.  

 Promotie voeren met tentje en demonstratie op Sint-Job Zomert 

 Gebruik maken van status/bekendheid Red Panthers om initiaties op de club zelf te geven 

 Promotie voeren in samenwerking met sportdienst (brochure) 

 Evenementen aanmaken in UIT-kalender 
 
Aanvragen aansluiting sportraad 
Hondenschool Victor deed een aanvraag tot aansluiting bij de sportraad. Kristian geeft een korte uitleg over hun 
activiteiten.  
De sportraad geeft een negatief advies, aangezien de organisatie geen vereniging maar eenmanszaak is. Daarboven 
komt dat de link met sport al verder te zoeken is. Wel wordt de hondenschool opgenomen in de contactgegevens van 
de sportdienst. Op die manier blijven zij op de hoogte van de geldende coronamaatregelen.  
 
Blijfsporten-award 
Elk jaar neemt de sportdienst deel aan de #sportersbelevenmeer-campagne van Sport Vlaanderen. Dit jaar werd die 
campagne omgevormd tot een #blijfsporten-award. Alle initiatieven die je als gemeentelijke sportdienst nam, konden 
ingestuurd worden. Ook de Brechtse sportdienst stelde een dossier op met oa Brecht Picknickt, Brecht Helpt, 30km 
door Brecht… Voor dat laatste werd Kristian zelf even kort geïnterviewd door presentator Maarten Vangramberen 
tijdens de live-show van Sport Vlaanderen. 
 
Renovatie sporthal De Ring 
De nieuwe keuken in de cafetaria is helemaal geïnstalleerd.  
Momenteel is de procedure aan de gang voor het plaatsen van de nooddeuren. Een firma is alles komen opmeten 
en de deuren zullen binnen ongeveer een 6-tal weken geplaatst worden. Dienst gebouwen bekijkt hoe ze het 
probleem van het vast raam kunnen oplossen. Dat moet eerst uitgebroken worden, waarna een arduinen dorpel 
geplaatst wordt en vervolgens opnieuw dicht gemaakt. 
 
Kleiduifschieten militair domein 
Enkele jaren geleden werd er door de sportraad en gemeentebestuur een negatief advies gegeven voor 
kleiduifschieten in het militair domein. Voorzitter Jef vroeg zich af wat er met dat idee is gebeurd. Charlotte wist te 
vertellen dat die negatieve adviezen zijn doorgegeven aan de bevoegde instanties en dat het project zelf ook al 
doodgebloed was bij de organisatoren.  
 
 
 
 
 



Domein De Merel 
Ter vervanging van Rika wordt het project getrokken door Jef Anthonissen. Er is een duidelijke richting ingeslagen 
wat betreft de verschillende functies die op De Merel moeten komen. Nu is het zaak om al die verschillende functies 
te clusteren en in een mooi samenhangende visietekst te gieten. Met die tekst kan er dan naar alle actoren gegaan 
worden om overleg te plegen. Als bestuur is ervoor gekozen om een visie uit te schrijven, waarbij er rekening wordt 
gehouden om bij het project zo weinig mogelijk impact te hebben op de natuur, met natuurlijke materialen te werken 
en toch mensen voldoende redenen te geven om naar De Merel te komen. Zo wordt er onder andere gekeken naar 
het clusteren van een basketbalpleintje, pannavoetbalveld, permanente loopomloop, bootcamp-parcours, multimove 
pad, speeltuin & -bos, uitkijktoren, padel, zachte recreatie op het water… 
 
Luc Truyts maakt de bedenking dat er bij zachte recreatie op het water geïnformeerd moet worden bij de scheepvaart. 
Jef vult aan dat er vanaf zaterdagnamiddag (15u of 16u) tot zondag middernacht geen boten mogen varen (ook geen 
pleziervaart).  
 
Er werd door Agentschap Natuur en Bos een beroep aangetekend tegen de omgevingsvergunning voor tennishal De 
Merel. Daar wordt binnenkort een uitspraak over gedaan. 
 
Mountainbike parcours 
Er zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd aan het parcours na opmerkingen van verschillende partijen. Op 1 
februari rijden Jef, Jos, Noortje en Kris van Sport Vlaanderen de route nog een keer met de aanpassingen. Hopelijk 
is het na die datum definitief en kan er gestart worden met de verdere procedure (goedkeuring, wegwijzers, 
paaltjes…).  
Charlotte laat weten dat burgemeester Sven Deckers in de buurt van De Merel woont en dus alle toegangswegen 
kent. Hij kan zeker gecontacteerd worden om eventuele alternatieven te bedenken.  
 
10. Volgende vergadering(en): 
 

- Bestuur sportraad: dinsdag 23 februari 2021 om 20u  
- Algemene Vergadering sportraad: dinsdag 18 mei 2021 om 20u 

 
 


