
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

  
 agenda    verslag: Verslag Bestuur Sportraad 

vergaderdatum: 09/06/2021 
voorzitter: Jef Van Dyck 
verslaggever: Kristian Vander Mast 
aanwezige bestuursleden: Jef Van Dyck, Rita Mattheeussen, Bart Van den Wyngaerd, Koen Aussems, 

Viviane Van Brussel 
aanwezige waarnemers: Kristian Vander Mast (consulent sport), Charlotte Beyers (schepen van sport) 
afwezig met kennisgeving: Bart Van Hooydonck, Luc Truyts, 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 27 april 2021 wordt overlopen en goedgekeurd.  
 
2. Hervorming adviesraden 
Het bestuur heeft een beslissing genomen om de adviesraden te hervormen. Concreet betekent dat dat er met 
eenzelfde statuur zal gewerkt worden voor alle verschillende adviesraden. De Algemene Vergadering van de raden 
blijft bestaan, maar niet in de huidige vorm. Vooral de verplichte aanwezigheid die vervalt is een grote aanpassing. 
Verder zullen de subsidies ook losgekoppeld worden van de aanwezigheid van de AV, omdat er werd gemerkt dat er 
weinig bruikbaar advies vanuit de verenigingen kwam op zo’n AV.  
Voor de subsidie van de raden zelf verandert er ook iets. Zo zal de raad een simplistische begroting moeten opstellen 
voor het werkingsjaar. Op basis van dat voorgesteld jaaractieplan zal er 75% subsidie als voorschot uitbetaald worden 
door de gemeente. Op het einde van het werkingsjaar wordt de jaarrekening/financieel verslag opgemaakt en bezorgt 
aan de gemeente. Daarop wordt dan bepaald of de resterende 25% nog uitbetaald wordt of niet. Indien er meer 
uitgaven zijn dan dat er bij de gemeente begroot is voor subsidies, worden de extra kosten gefinancierd door de 
spaarpot van de adviesraad. 
 
Jef vindt het spijtig dat de AV er wordt uitgegooid en dat het netwerkmoment daarbij zou wegvallen. Charlotte pikt 
daar op in door te stellen dat de sportraad nog altijd wel netwerkmomenten kan organiseren (bijvoorbeeld Oppepper) 
om de verenigingen toch de kans te geven om onder elkaar samen te komen en van elkaar te leren. 
 
Viviane stelt de vraag op welke manier de sportverenigingen dan wel advies zullen kunnen geven dat tot bij het 
bestuur komt. De bedoeling is om de stap naar het dagelijkse bestuur kleiner te maken en op een meer projectmatige 
manier tewerk te gaan. Op die manier zullen er meer werkgroepen ontstaan die samenkomen rond een bepaald 
thema en zo hun advies meegeven aan het bestuur. Viviane is van mening dat het dan beter is om die mogelijkheid 
om toe te treden tot de werkgroepen open te trekken naar de hele bevolking.  
 
3. Hervorming subsidies 
DVT heeft ondertussen al 2 workshops achter de rug over de hervorming van de subsidies. Aangezien die hervorming 
een heel traject is, samen met een ervaren trajectbegeleider, gebeurt dat proces in verschillende stappen en 
workshops. Tot nu toe is er vooral op een algemene manier bekeken wat er allemaal mogelijk is of welke richtingen 
er allemaal uitgegaan kunnen worden. Er zijn zeker nog geen concrete beslissingen genomen, omdat er zoals eerder 
aangegeven ook andere actoren bij betrokken zullen worden. De bedoeling is dat er op maandag 28 juni om 19u30 
opnieuw wordt samengezeten en deze keer de verenigingen van de verschillende diensten betrokken worden. Omdat 
nog niet helemaal duidelijk is of die vergadering binnen of buiten zal doorgaan, is er voorlopig beslist dat sport 3 
vertegenwoordigers mag afvaardigen. Voorstel is om voorzitter Jef en dan nog 2 vertegenwoordigers van een 
sportvereniging deel te laten nemen aan die vergadering. Bedoeling van die vergadering is om bij de verenigingen te 
polsen naar de noden, zodat die bezorgheden/noden ook meegenomen kunnen worden in dat nieuwe 
subsidiereglement. In een latere fase komt dan het college aan bod. 
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De sportraad geeft aan dat een online bijeenkomst inderdaad moeilijk te organiseren is met alle verenigingen samen. 
Daarom is er beslist dat Jef, Viviane en Rita namens de sportverenigingen zullen deelnemen aan het overleg van 
maandag 28 juni. Kristian bezorgt hen nog de verdere details. 
 
4. Algemene vergadering 
De algemene vergadering van de sportraad is dit jaar online doorgegaan met filmpjes en een online stemformulier. 
Daarover enkele cijfers: 
47 stemmen uitgebracht, waarvan 3 van de sportraad (Jef, Viviane en Luc)  44/83 = 53% van de verenigingen heeft 
een stem uitgebracht. 
Iedereen akkoord met jaarverslag 
1 vereniging niet akkoord met toetreding Bart Vanden Wyngaerd, maar misschien misklikt? (97,9% akkoord) 
Iedereen akkoord met toetreding 13 nieuwe verenigingen 
Iedereen akkoord met financieel verslag van 2019 
2 verenigingen niet akkoord met financieel verslag van 2020, maar was door technisch probleem en hebben daarna 
geen 2e keer meer ingevuld. 
In het stemformulier werd ook de vraag gesteld wat de verenigingen van het online alternatief vonden. Over de hele 
lijn vonden ze het een goed alternatief in corona tijden. De helft vindt het een manier om altijd te behouden (voordeel: 
op eigen moment bekijken), de andere helft heeft toch liever live (voordeel: elkaar zien, netwerken…) 
 
5. Alternatieven Brechtse Stratenloop 
Enerzijds is er het alternatief van de Brechtse Stratenloop, waarbij lopers de stratenloop op zichzelf kunnen lopen. 
Jef heeft daarvoor een mooi parcours uitgetekend in en rond domein De Merel met start en aankomst op het kruispunt 
van de Schippersdreef met de Tilburgbaan. Het parcours telt 5km en kan naargelang de wensen van de deelnemer 
1 of 2x gelopen of gewandeld worden (afstanden zoals op de Brechtse Stratenloop). De route zal uitgepijld worden 
vanaf 25 juni 2021 tot en met 11 juli 2021. De lopers dienen zelf hun in te staan voor hun registratie (sporthorloge, 
Strava, Runkeeper…) en die registratie doorsturen naar de sportdienst. Op de sportdienst wordt dan een 
rangschikking bijgehouden en uiteindelijk een uitslag opgemaakt. Er zijn prijzen voorzien voor de snelste man en 
snelste vrouw op de 5 en de 10km. Verder worden er ook nog een tiental prijzen voorzien voor de loting. Onder alle 
deelnemers worden namelijk enkele aanwezigheidsprijzen verloot. Op die manier maakt iedereen kans om een prijs 
te winnen. Hoe meer deelnames/registraties, hoe meer kans op een prijs.  
 
Er wordt geopperd om de prijzen voor de snelste man en vrouw niet uit te delen om fraude tegen te gaan, dus zullen 
er enkel prijzen verloot worden onder alle deelnemers. Er kan altijd wel een klassement opgemaakt worden, maar 
dan geen prijzen aan koppelen.  
 
Het tweede alternatief voor de Brechtse Stratenloop hangt samen met Feest in het Park en heet Trippel Brecht. 
Daarvoor is er namelijk gekozen om 3 routes te voorzien die mensen kunnen wandelen, lopen of fietsen. Elke route 
doorkruist het centrum van 1 deelgemeente. Op die routes liggen ook verschillende horecazaken, waar je met een 
bon uit het Brechts Nieuws iets extra kan krijgen bij een consumptie. Waar het vorige alternatief inzet op competitie, 
is Trippel Brecht echt bedoeld als recreatie en ontspanning.  
 
6. Gala van de Brechtse Sportsterren 
Dit jaar is er geen Gala van de Brechtse Sportsterren doorgegaan. Via een algemene oproep naar Brechtse 
sportprestatie werden er wel enkele laureaten gehuldigd. Die prijzen zijn ondertussen allemaal uitgedeeld. Leuk om 
op locatie eens langs te gaan bij de verenigingen.  
 
7. Viering vrijwilligers 
Een agendapunt dat Luc graag eens wou bespreken, maar door zijn afwezigheid wordt dat meegenomen naar de 
volgende vergadering. Jeft legt situatie kort uit al even uit. Schilde is dit jaar in de krant gekomen met hun verkiezing 
van supervrijwilliger. Luc stelde de vraag of dat soort viering ook in Brecht kan opgenomen worden. 
Charlotte laat weten dat de gemeente wel bezig is met een initiatief voor een vrijwilligersfeest voor gemeentelijke 
vrijwilligers. Vroeger zijn er wel dergelijke initiatieven geweest om vrijwilligers in de bloemetjes te zetten, maar toen 
was er de schrik om vrijwilligers te vergeten. Daarom werd geadviseerd aan clubs om binnen de club zelf vrijwilligers 
te vieren. Er wordt gevraagd of iedereen al eens kan nadenken of en hoe er bij een volgend Gala eventueel een 
viering kan georganiseerd worden.  

 
8. Financieel verslag 
Geen nieuwe transacties te melden. 
 



9. Variapunten 
Domein De Merel & MTB-route: 
Gezien de complexiteit van het dossier zijn er informele gesprekken aan de gang tussen de gemeente, ANB en VIVA 
om de mogelijkheden op domein De Merel en de MTB-route te bespreken. Het bestuur geeft aan dat de relatie tussen 
de verschillende partijen positief evolueert en wil dat graag zo behouden door niet te bruusk te werk te gaan. Een 
voorzichtige aanpak is daarbij dus verreist. 
 
De padelvelden van De Merel Sport zijn ondertussen in gebruik. Tegen november zou de tennishal er staan en kan 
er getennist worden. Het Merelhuisje is platgegooid.  
 
Loopmloop De Maalderij 
De aanvraag voor de loopomloop De Maalderij aan het politiekantoor De Voorkempen is ingediend bij Sport 
Vlaanderen. Kristian mocht al een eerste aanzet voor het startbord ontvangen. Vooral mbt de off-roadstukken van 
het parcours waren nog enkele onduidelijkheden die ondertussen aan SV zijn doorgegeven. Verder wordt er nog 
even bekeken naar de hoeveelheid palen die gebruikt zullen worden om het parcours uit te pijlen. 
 
10. Volgende vergadering(en): 
 

- Bestuur sportraad: te bepalen via Doodle. Richtdata: week van 13 en week van 20 september 2021 
 
 


