
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

  
 agenda    verslag: Verslag Bestuur Sportraad 

vergaderdatum: 30/03/2021 
voorzitter: Jef Van Dyck 
verslaggever: Kristian Vander Mast 
aanwezige bestuursleden: Jef Van Dyck, Viviane Van Brussel, Koen Aussems, Rita Mattheeussen, Luc Truyts 
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: Bart Van Hooydonck, 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 februari 2021 wordt goedgekeurd.  
 
2. Bezetting sportdienst 
Het resultaat van het examen voor de functie van jeugdconsultent op de dienst vrije tijd is sinds vorige week bekend. 
Uiteindelijk is Thomas De Peuter als eerst geslaagde uit dat examen gekomen. Dat wil zeggen dat Thomas van de 
cultuurdienst naar de jeugddienst verhuisd. Vorig jeugdconsulent Bert Vrints zal daarom tewerkgesteld worden op de 
sportdienst in afwezigheid van Noortje Aernouts. In de loop van de dagen wordt in overleg de exacte werkverdeling 
binnen de sportdienst bepaald.  
 
3. Algemene vergadering 
De Algemene Vergadering van de sportraad staat gepland voor dinsdag 18 mei 2021. Jammer genoeg ziet het er 
naar uit dat corona niet toelaat om op dat moment al met een groot aantal mensen in 1 ruimte samen te komen. 
Daarom neemt de sportraad de beslissing om de AV op een alternatieve manier te doen. 
 
Jef doet een voorstel naar aanleiding van een positieve ervaring bij zijn club. De sportraad neemt filmpjes op van de 
voorzitter die het jaaroverzicht geeft, de nieuwe verenigingen die zich presenteren en Bart (als nieuw bestuurslid) & 
Kristian (nieuw verslaggever vanuit sportdienst) die zich ook nog even voorstellen. Die filmpjes worden dan 
gedurende 2 weken naar alle leden gestuurd, samen met het financieel verslag.  
Nadien volgt er een online stemming die via een link naar alle leden wordt gestuurd voor de goedkeuring van de 
nieuwe clubs, kandidatuur van Bart en de jaarrekening. Die online stemming kan gebeuren via Election runner. 
Alle bestuursleden gaan akkoord met het voorstel van Jef.  
 
Kristian zoekt naar de leden die vorig jaar de financiën gecontroleerd hebben en stuurt een mailing rond om de clubs 
op de hoogte te brengen dat er geen fysieke AV zal plaatsvinden in 2021. 
 
4. Digitale paasmarkt ism vzw Carouse 
Tijdens het paasweekend organiseert VZW Carouse, in samenwerking met de jeugd-, cultuur- en sportraad, een 
aantal activiteiten voor de jeugd en de kinderen. Op paasmaandag van 16 uur tot 17 uur is er een slotshow voorzien 
die via diverse kanalen te zien zal zijn (alle info op pasenkermis.be). Daar zullen de laureatenclubs en individuele 
sporters tijdens een interview met Jef voorgesteld worden. Kristian stuurt de informatie over dat initiatief door naar de 
clubs. 
 
Om de cadeaubonnen tot bij de winnaars te krijgen zal Jef met hen contact opnemen om de juiste moment af te 
spreken. Jef houdt contact met de andere bestuursleden om eventueel mee te helpen om de cadeaubonnen uit te 
delen en tot bij de winnaars te krijgen. 
 
 
 
 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MGU5MTljNTYtZjliNy00MGE4LTliNDMtM2Q3NDE4MjNiYTI5%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=df64c887-1aff-4ae5-9876-ad6801a43c7d&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


5. Financieel verslag 
Viviane doet verslag van de financiële situatie van de sportraad. Verder wordt er nog bekeken welke bank het meest 
interessante is om eventueel een nieuwe rekening te openen.  
Voor de aanvraag van de subsidies wacht de sportraad af tot er vanuit de gemeente een sjabloon komt.  
 
6. Variapunten 
Noodfonds: visclub Campina 
Visclub Campina heeft afgelopen jaar opnieuw een aanvraag gedaan tot toetreding bij de sportraad. Daardoor liepen 
zij de 50% subsidie uit het noodfonds mis. Bij de tweede aanvraagronde (via aanvraagformulier) hadden zij, volgens 
het vooropgestelde reglement, geen recht op een vergoeding. Daarop werd er vanuit de visclub negatief gereageerd. 
De volgende ronde bestaat uit 25% van het subsidiebedrag, maar aangezien zij nog geen subsidieaanvraag hebben 
kunnen indienen, zal er gekozen worden voor een vast forfaitair bedrag. Die lijn wordt dan ook doorgetrokken voor 
alle verenigingen die afgelopen jaar zijn erkend, maar nog geen subsidiedossier hebben kunnen indienen. 
Normaal gezien krijgt een club na 1 jaar automatisch al €100 subsidie. Kristian brengt alle startende clubs op de 
hoogte.  
 
Verlenging overeenkomst Maria Middelares 
Afgelopen 3 jaar werd de turnzaal van Maria Middelares in Sint-Job gebruikt als gemeentelijke sportinfrastructuur, 
zodat Brechtse verenigingen die locatie naschools konden gebruiken voor hun trainingen. Zowel de school als de 
sportdienst was tevreden over die samenwerking. Daarom is er beslist om de overeenkomst nog eens met 3 jaar te 
verlengen. Het contract is al goedgekeurd door het bestuur en staat ter goedkeuring op de agenda van de 
gemeenteraad van volgende week.  
 
Domein De Merel:  
Kleine vertraging voor afbraakwerken, zodat ze zeker zijn dat er geen beroep aangetekend kan worden en daarvoor 
moet er vanaf de bekendmaking nog 45 dagen gewacht worden.  
Luc vraagt of er al meer informatie is voor wat er allemaal komt. Kristian laat weten dat collega Jef met ANB aan het 
bekijken is wat mogelijk is. Nadien wordt alles in een participatietool gegoten om bij de bevolking af te toetsen.  
 
MTB-route: 
Op 1 maart werd er nog eens een verkenning van de MTB-route samen met Sport Vlaanderen gedaan. Er moesten 
namelijk nog enkele aanpassingen gebeuren na opmerkingen door ANB en dergelijke. Die aanpassingen zijn 
ondertussen gebeurd. Zowel Jos, Jef, de sportdienst als Sport Vlaanderen zijn tevreden over de route. De route wordt 
nu nog een laatste keer voorgelegd aan alle natuuractoren voor definitieve goedkeuring. 
 
Loopomloop aan politiekantoor: 
Het gemeentebestuur heeft de loopomloop aan het politiekantoor Voorkempen goedgekeurd. De loopomloop zal als 
naam ‘Loopomloop Brecht – De Maalderij’ krijgen en bestaat uit 2 lussen van 5km. De ene vertrekt in westelijke 
richting en passeert achter De Trappistinnen door. De andere route vertrekt in oostelijke richting en loopt door 
Kooldries-Hoofsweer. Beide routes liggen grotendeels op de MTB-route, maar dat is besproken met Sport Vlaanderen 
en vormt geen probleem. Kristian werkt verder aan de aanvraag bij Sport Vlaanderen.  
 
Idee Luc (zie vorig verslag): 
De bedoeling van het idee van Luc is om kinderen in groepjes naar de clubs te brengen. Clubs kunnen een 
voorstelling van hun sport geven. Op die manier krijgen de kinderen een idee van de verschillende sporten die er in 
Brecht mogelijk zijn. Kinderen kunnen zo op een week tijd alles testen. Hopelijk blijven er dan enkele kinderen 
‘plakken’ bij de club. Daarbij wordt er eventueel ook gekeken naar de speelpleinwerking. Op het speelplein in de grote 
vakantie kunnen kinderen kennis maken met een bepaalde sport of sportclub die uitgenodigd wordt. 
 
Verdergaand op dat idee kan er op de Algemene Vergadering een sportclub zichzelf voorstellen en meer vertellen 
over hoe hun jaar er uit ziet. Zo krijgen andere clubs meer inzichten over bepaalde clubs. Hetzelfde idee kan door de 
voorzitters ook gedaan worden om de clubs onder elkaar ook meer te verweven.  
 
 
7. Volgende vergadering(en): 
 

- Bestuur sportraad: dinsdag 27 april 2021 om 20u 
 
 


