
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

  
 agenda    verslag: Verslag Bestuur Sportraad 

vergaderdatum: 23/02/2021 
voorzitter: Jef Van Dyck 
verslaggever: Kristian Vander Mast 
aanwezige bestuursleden: Jef Van Dyck, Viviane Van Brussel, Bart Van Hooydonck, Koen Aussems, Rita 

Mattheeussen, Kirsten Meeuwis 
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 met kennisgeving: Luc Truyts 

 
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 18 januari 2021 wordt goedgekeurd.  
 
2. Recente wijzigingen sportdienst 
Vanaf 1 maart 2021 neemt consulent sport Noortje Aernouts een jaar loopbaanonderbreking. Noortje stond jarenlang 
in voor de promotie op de sportdienst van Brecht. Haar taken zullen overgenomen worden door Kristian. Daarnaast 
krijgt Kristian nog hulp van Bert Vrints. Bert werkte afgelopen jaar als consulent jeugd bij de gemeente Brecht. In 
afwachting van het resultaat van het examen voor consulent jeugd, zal Bert enkele weken bijspringen op de 
sportdienst. Afhankelijk van het resultaat van dat examen zal Bert langer aanblijven op de sportdienst of zijn 
activiteiten als consulent op de jeugddienst verder zetten.  
 
3. Verdeling noodfonds 
De verdeling van het noodfonds voor verenigingen zijn op 23 februari 2021 goedgekeurd door het college. In totaal 
hebben 20 sportverenigingen een aanvraag gedaan. Voor sport komt het bedrag dan op € 40.654,58. Met alle 
verenigingen samengeteld bedraagt de subsidie in deze ronde € 63.601,15.  
Ten opzichte van de begroting blijft er dus nog een restbedrag over. Binnen de dienst vrije tijd wordt er aan een manier 
gewerkt om dat restbedrag te herinvesteren in het verenigingsleven van de gemeente Brecht. De dienst vrije tijd 
ontving ook al meer dan 550 aanvragen voor terugbetaling van het lidgeld van Brechtse kinderen.  
In verband met terugbetaling van het lidgeld, stelt Jef de vraag om aandacht te vestigen op de senioren, indien er nog 
geld zou overblijven van het noodfonds. Sommigen doen wel beroep op 80/20, maar er zijn nog een hoop senioren 
die daar geen beroep op kunnen doen. Charlotte beargumenteert dat de insteek van de keuze voor jeugd vooral 
genomen is om ervoor te zorgen dat kinderen actief kunnen blijven bij meerdere clubs. 
 
4. Aanmeldingen Brechtse sportprestaties 2020 
Verdedigingsschool JP: Online lessen Tai-Jutsu gegeven en ook demofilmpjes gemaakt om verschillende 
verdedigingstechnieken te laten zien. 
 
Stef Anthonissen: Wielrennen en lopen. Top 100 Gran Fondo La Marmotte met 5000 hoogtemeters. Finishte 95e na 
6u33min23sec. In corona had hij een nieuw doel gesteld: marathon lopen op zichzelf: uiteindelijk in 2u48min10sec 
uitgelopen. Meegedaan aan een virtuele wedstrijd op Zwift over 300km en 2e gefinisht.  
 
Judoka’s van De Schakel: Woensdag 22 januari 2020 deelgenomen aan het MOEV Scholenkampioenschap judo. 
Hebben het ploegenkampioenschap voor basisscholen gewonnen. 
 
Emma Bauwens: Eventing. Behaalde op 5 juli 2020 de eerste plaats op nationale eventing-wedstrijd in Orp Le Grand 
(Pony reeks L100). 
 
 
 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NGI2NGUzOTMtOWY1My00ZmM2LWJlODUtNWY3M2I3ZGI1NjJh%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=1fa1e22c-efb6-42ff-892b-e875e8e2351f&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


Niels Vandeputte: Veldrijden. Behaalde in 2020 enkele mooie resultaten. Een samenvatting: 2e op BK Antwerpen bij 
beloften, 7e op WK Dubendorf bij beloften, provinciaal kampioen, 8 top 10 plekken bij profs. 
 
Hasse Fleerackers: Triatlon. Belgisch kampioene bij jeugd A + junioren. 
 
Judoclub Hirano Brecht: Organiseerden verschillende activiteiten om al hun leden op een positieve, sportieve en fijne 
manier bezig te houden met judo. Hebben sterk ingezet op verbondenheid binnen de club. Verschillende 
buitentrainingen georganiseerd alsook online trainingen, quiz voor -12 en +12 jarigen, bingo, geocach, fiets/looptocht 
naar Scherpenheuvel, filmpje gemaakt voor Move tegen pesten… 
 
Dirk Vermeiren: Belgisch kampioen 10k op piste +45 jaar 
 
Daphne Van Doninck: Vlaams kampioen speerwerpen bij scholieren. 
 
Door de coronaperiode beseft de sportraad dat een verkiezing van Sportman en –vrouw voor 2020 niet aan de orde 
is. Daarom worden alle kandidaten in de bloemetjes gezet en zal iedereen een prijs ontvangen. Kristian stelt een 
persbericht op dat naar de verschillende media gestuurd kan worden.   
 
5. Financieel verslag 
Er is afgelopen periode geen activiteit geweest op financieel vlak. In verband met een eventuele nieuwe rekening 
voor de sportraad, vraagt Kristian bij de andere sportraden welke rekening zij hanteren. 
 
6. Variapunten 
Opvolging tips Bart 
Op de vorige vergadering vroeg Bart vanuit RAHC naar tips om het Brechts ledenaantal in de club te kunnen 
verhogen. Er werd geïnformeerd of Bart al verder actie heeft kunnen ondernemen met die tips. Maar met de huidige 
coronamaatregelen was het nog niet mogelijk om concreet iets te organiseren, aangezien alle ideeën activiteiten zijn 
die momenteel niet mogen doorgaan.  
 
Verder nadenkend over de tips van vorige vergadering doet Kristian in naam van Luc nog een voorstel om alle 
Brechtse clubs meer in de kijker van jongeren te zetten. Hij stelt namelijk voor dat zoveel mogelijk Brechtse clubs in 
de paasvakantie hun jeugdwerking openstellen om kinderen volledig vrijblijvend te komen laten testen. Zo kunnen 
kinderen enkele trainingen proberen van een sport naar keuze, zonder dat er na 1 of 2 trainingen al een beslissing 
moet genomen worden of lidgeld betaald moet worden. 
Charlotte pikt verder in dat het zeker een tof idee is, maar dat de paasvakantie misschien net te vroeg komt op het 
gebied van de coronamaatregelen. Daarom lijkt haar een periode in de grote vakantie een betere optie.  
 
Helemaal wat verder in de toekomst ziet Luc zelfs een soort van competitie ontstaan tussen de verschillende clubs, 
waarbij er elk jaar 1 Brechtse sportclub gastheer is om een tornooi in haar sport te organiseren en daarbij alle andere 
sportclubs van Brecht uit te nodigen. Op die manier leren andere clubs heel wat andere sporten en andere 
verenigingen beter kennen. Er kan dan met een wisselbeker gewerkt worden voor de winnaars. 
 
Aanvragen aansluiting sportraad 
VZW De Merel Sport & Mountainboobies deden een aanvraag tot aansluiting bij de sportraad. Kristian stelt de 
verenigingen kort voor. 
Beide verenigingen worden goedgekeurd. Kristian brengt de verenigingen in kwestie op de hoogte van de beslissing 
van de sportraad. 
 
Charlotte vraagt of er een aanvraag van scheidsrechters is binnengekomen door Cedric Mertens. Kristian is daarvan 
niet op de hoogte, maar informeert eens bij Rika of zij daar meer over weet. Volgens Jef is hun hoofdzetel niet meer 
in Brecht. 
 
Alternatief stratenloop: Het is al zeker dat de Stratenloop dit jaar niet in zijn gekende vorm zal doorgaan. Vanuit de 
gemeente zelf is er momenteel nog geen alternatief. De focus van de dienst vrije tijd zal liggen op de ondersteuning 
bij het opstarten van de werking van verenigingen. Dat kan uiteraard gekoppeld worden aan een wandel- of looproute 
om het sportieve toch wat naar boven te kunnen brengen.  
 
 
 



Domein De Merel:  
De vergunning is bij deputatie goedgekeurd en hangt momenteel ook uit op de locatie. Volgens de planning zal het 
bestaande gebouw eind maart neergehaald worden. Het basketbalveld wordt met een nieuwe laag overtrokken. 
Consulent Jef Anthonissen is momenteel bezig met ideeën ruimtelijk verder af te toetsen bij ANB.  
 
MTB-route: Verkenning vindt plaats op 1 maart. Er werd een negatief advies gegeven voor het gebruik van de 
Paepestraat, maar de Kooldriesstraat kan daarvoor als alternatief gebruikt worden. Cyclocrossparcours zou normaal 
geen probleem moggen zijn volgens Jef Anthonissen.  
 
7. Volgende vergadering(en): 
 

- Bestuur sportraad: dinsdag 30 maart 2021 om 20u 
 
 


