
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

  
 agenda    verslag: Verslag Bestuur Sportraad 

vergaderdatum: 27/04/2021 
voorzitter: Jef Van Dyck 
verslaggever: Kristian Vander Mast 
aanwezige bestuursleden: Jef Van Dyck, 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, Koen Aussems, Viviane Van Brussel 

 
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 30 maart 2021 wordt goedgekeurd.  
 
2. Seizoen reservaties Sporthal De Ring en turnzalen 
Alle erkende sportverenigingen hebben hun aanvragen voor seizoen reservaties voor Sporthal De Ring en turnzalen 
ingestuurd. Er waren in eerste instantie enkele overlappingen, maar die konden verder opgelost worden door hetzij 
het retributiereglement, hetzij met flexibel optreden van de verenigingen. 
 
3. Hervorming subsidies 
In de week van 17 mei 2020 volgt de dienst vrij tijd de interne startvergadering van het begeleidingstraject voor de 
hervorming van de subsidies. In een volgende fase worden de adviesgroepen mee opgenomen in de werkgroep. 
eerste vergadering intern.  
 
4. Algemene vergadering 
Zoals eerder gemeld kan de Algemene Vergadering dit jaar niet fysiek doorgaan, maar de sportraad wil dat oplossen 
door het gebruik van filmpjes en online stemformulier. Zowel voorzitter Jef Van Dyck (verslag werking vorig jaar, 
bedanking naar clubs…) als Bart Vanden Wyngaerd en Kristian Vander Mast (zichzelf even kort voorstellen als 
respectievelijk nieuw bestuurslid en nieuwe secretaris) maken een filmpje. Aan de nieuwe clubs wordt gevraagd om 
in een kort tekstje of bulletpoints zichzelf voor te stellen om zo een idee te geven van wie ze zijn en wat hun werking 
inhoudt.  
De sportclubs krijgen ongeveer een 10-tal dagen om de filmpjes te bekijken. Nadien volgt er een link om een 
stemming te houden. Die stemming gaat over de goedkeuring van de jaarrekeningen 2019 & 2020, goedkeuring van 
Bart als bestuurslid, goedkeuring van Kristian als secretaris en goedkeuring van aansluiting nieuwe clubs.  
Jef maakt nog wel de bedenking dat er rekening moet gehouden worden met geheim stemmen. Je moet namelijk 
wel weten welke clubs aanwezig zijn, terwijl hun stemming wel geheim moet kunnen blijven. Nadien volgt er een link 
om stemming te houden.  
Qua deadline wil de sportraad op 18 mei 2021 de mailing met de filmpjes en jaarrekening uitsturen naar de clubs. 
Dan krijgen de verenigingen 10 dagen om de filmpjes te bekijken. Nadien wordt er een link naar het stemformulier 
opgestuurd, waarna de clubs 1 week de tijd krijgen om hun stem uit te brengen. 
De sportraad beseft dat in deze speciale online tijden er niet te streng opgetreden mag worden tegen afwezige clubs 
en besluit daarom ook geen verdere sancties uit te delen bij eventuele afwezigheid.  
 
Kristian bekijkt in het programma Electionrunner of er al dan niet anoniem gestemd kan worden, maar ook 
aanwezigheid kan gemonitord worden. Zo niet, gaat hij op zoek naar andere programma’s.  
 
5. Financieel verslag 
Door afwezigheid van Viviane wordt er geen financieel verslag uitgebracht. Door de stilliggende activiteiten door 
corona zijn de verrichtingen uiteraard ook gering. Op 3 mei 2021 zullen Ann Verhoeven (Dansgroep Syrah) en Marc 
Mertens (Runnin’ Brecht) samen zitten met Viviane om de rekeningen van de sportraad 2019 en 2020 te controleren 
in functie van de AV. 

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


6. Variapunten 
Domein De Merel & MTB-route: 
Jef Anthonissen heeft in het kort een informeel gesprek met ANB en VIVA om de mogelijkheden op domein De Merel 
en de MTB-route te bespreken. 
 
UITPAS: 
De gemeente Brecht is bezig met het UITPAS-project. De UiTPAS van Polder tot Kempen is een regionale 
samenwerking tussen 9 gemeenten (Essen, Wuustwezel, Kalmthout, Brecht, Brasschaat, Schoten, Schilde, 
Wijnegem en Stabroek). De UiTPAS is een soort klantenkaart (of loyaltysysteem), waarmee je punten kan sparen en 
omruilen door deel te nemen aan activiteiten. Op die manier worden mensen gestimuleerd en beloond om deel te 
nemen aan (sport)activiteiten. Je scant je kaart aan een zuil, de kassa of via de smartphone bij het begin van de 
activiteit. In ruil voor de gespaarde punten kan je (met korting) deelnemen aan bepaalde activiteiten, evenementen of 
bepaalde voorwerpen aankopen. Die voordelen moeten wel door de clubs/organisatie zelf bekostigd worden.  
 
Het voordeel van de UiTPAS is dat er via marketing en communicatie inzicht kan verkregen worden in de 
participatiecijfers en zo alles op maat gemaakt kan worden van het publiek. Ook aan mensen in armoede is gedacht. 
Zij kunnen ook zo’n pas gebruiken, die er exact hetzelfde uitziet als een pas zonder kansentarief. Op die manier kan 
er al geen onderscheid gemaakt worden. De kosten worden als volgt verdeeld: 40% organisator, 40% lokale overheid 
en 20% pashouder. Vanaf dat er meer dan 5% kansenkaarten verdeeld worden in de gemeente, vervalt de 40% van 
de organisator en wordt dat verrekend met het aandeel van de lokale overheid.  
Alle organisatoren/sportclubs kunnen aansluiten bij UiTPAS om zo een nieuw publiek aan te spreken, het bestaand 
publiek te belonen, om gerichte communicatie en meer communicatiemiddelen te genereren en sociaal engagement 
te bekomen.  
 
De bedenking daarbij wordt wel gemaakt dat met de 40-40-20-verdeling er meer kosten op de nek van de sportclubs 
vallen, maar die verdeling kan gemeente per gemeente bekeken en indien nodig aangepast worden. 
 
Idee Luc: 
Kristian heeft het idee van Luc (tijdens de speelpleinwerking van komende zomer clubs uit te nodigen om initiaties te 
geven en zo aan ledenwerving kunnen doen) afgetoetst bij Wout Justens van de jeugddienst. Voor hem is het moeilijk 
om het idee deze zomerperiode al te implementeren vanwege bubbels en geldende coronamaatregelen. Wout is het 
idee zeker wel genegen, dus kan er na de zomer, in normalere tijden, zeker wel samengezeten worden om het idee 
verder uit te werken.  
 
Statuten adviesraden: 
De statuten van alle adviesraden in Brecht worden samen met de subsidies onder de loep genomen. Het college 
heeft daar recent een beslissing in genomen, waar binnenkort meer informatie over zal verschijnen. De bedoeling 
van het college is vooral om de verschillende adviesraden beter op elkaar af te stemmen. 
 
Prestaties Brechtenaren: 
William De Smet:  
Jammer genoeg heeft William De Smet (zeilen) zich niet kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen van 
komende zomer in Tokio. Hij zal er wel alles aan doen om er binnen 3 jaar in Parijs bij te zijn. 
 
Hasse Fleerackers: 
Hasse Fleerackers (triatlon) heeft deelgenomen aan De Container Cup voor beloften (uitgezonden op Play Sports). 
Daarin heeft ze bij de dames de snelste tijd neergezet. 
 
7. Volgende vergadering(en): 
 

- Bestuur sportraad: woensdag 9 juni 2021 om 20u 
 
 


