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1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 
 
Het verslag van 9 juni 2021 wordt overlopen en goedgekeurd.  
 
2. Advies nieuw statuut sportraad 
 
De nieuwe statuten worden overlopen. De sportraad geef positief advies “met afwachtende houding naar het 
resultaat”. Een grote bekommernis van de raadsleden is het verdwijnen van de jaarlijkse algemene vergadering met 
alle sportverenigingen, waardoor een netwerkmoment zal wegvallen. Hiervoor dient zeker een alternatief uitgewerkt 
te worden om de verenigingen samen te brengen. Ook is er bezorgdheid over de respons om in de nieuwe sportraad 
te willen zetelen: gaan er wel nieuwe kandidaten zijn aanvullende op de gekende vaste bestuursleden? Daarnaast 
werden er enkele tekstuele aanpassingen genoteerd in de concepttekst van de nieuwe statuten. Dit advies zal 
toegevoegd worden aan de nota voor de gemeenteraad van oktober. 
 
Viviane VB stelt nog de vraag of de gemeente de sportraad beschermt of aanvult als blijkt dat er meer uitgaven 
zouden zijn dan de rekening het toelaat? 
 
De consulenten van de verschillende diensten die gelinkt zijn aan de werking van een adviesraad werken momenteel 
een soort van een sjabloon uit voor het opmaken van een huishoudelijk regelement. De nieuwe samengestelde 
adviesraden kunnen dit sjabloon dan gebruiken om vanuit hun schoot elk een huishoudelijk reglement op te maken. 
Op die manier moet er niet van 0 gestart worden.  
Wat moet er zoal opgenomen worden in het huishoudelijk reglement? 
Onder andere de praktische zaken zoals wie de uitnodigingen gaat versturen, hoeveel mensen er minstens aanwezig 
moeten zijn bij vergaderingen, de frequentie waarmee de raad dient samen te komen… De sportdienst neemt dit mee 
in de verdere voorbereidingen. 
 
3. Erkenning & subsidies sportclubs 
 
In augustus werd door het gemeentebestuur de erkenning van Brechtse sportverenigingen voor het seizoen 2021-
2022 goedgekeurd. De subsidies werden ook goedgekeurd en worden een van de dagen overgemaakt door de 
financiële dienst. Er werd net zoals vorig jaar opnieuw gewerkt met het gewogen gemiddelde van de 3 jaren voor 
corona (2017, 2018 en 2019). De huursubsidies en subsidies voor kadervorming werden berekend op basis van de 
aanvragen van elke vereniging. De bedragen van die subsidies lagen in de lijn met die van vorig jaar. 
 
De projectgroep voor de hervorming van de subsidies wordt verder doorlopen volgens het eerder vastgelegde proces. 
De trajectbegeleider van Baristaz heeft intussen een sessie achter de rug met de adviesraden (delegatie vanuit de 
sportraad) alsook een sessie met het voltallige schepencollege. Volgende week staat er opnieuw een vergadering 
met de verschillende consulenten gepland.  
 
4. Financieel verslag 
 
Afgelopen periode zijn er twee uitgaven geweest. Beiden waren bankkosten. 
 



5. Advies gebruik afdak De Schakel en De Sleutelbloem 
 
Britt Verlinden (Fit Met Ons) stelde de vraag of ze het afdak van de gemeentescholen in De Schakel en De 
Sleutelbloem kan reserveren zonder een reservatie van de turnzaal. Zij wil met haar vereniging namelijk zoveel 
mogelijk buiten sporten, maar ook de zekerheid hebben om bij slecht weer onder een afdak te kunnen sporten. 
Vooraleer het college daarin een beslissing neemt, wil zij advies van de sportraad.  
 
Enkele aandachtspunten betreffende deze vraag: 

- De zaalreservatiesoftware maakt het mogelijk om het afdak apart in de verhuur te zetten. Men kan 

dus via een zaalreservatie het afdak apart reserveren. 

- In het retributiereglement staat het afdak echter niet vermeld. Hiervoor kan dus momenteel ook geen 

retributie gerekend worden, het dient dus gratis ter beschikking gesteld te worden. Eventueel kan dit 

retributiereglement wel aangepast worden (goedkeuring door gemeenteraad). 

- Het afdak ligt op het binnenplein van de school. De verenigingen die enkel het afdak gratis willen 

gebruiken en geen betalende zaal, hebben dus steeds een toegangssleutel nodig om de school 

binnen te komen. Deze sleutel geeft echter ook ten alle tijden toegang tot de turnzaal. Dit bemoeilijk 

controle en misbruik is zeker mogelijk omdat er geen geautomatiseerde toegangscontrole mogelijk is. 

- Het schoolbestuur gaf eerder aan dat het druk is in de school als er 2 verenigingen tegelijk gebruik 

maken van de schoolinfrastructuur (zaal binnen als het afdak).  

- Betalende gebruikers van de turnzaal kunnen belemmerd worden tijdens hun activiteiten bij gebruik 

van muziek door de vereniging onder het afdak aangezien het afdak zich naast de ramen van de 

turnzaal bevinden. Zo kan de betalende vereniging de ramen niet open zetten om te verluchten, en 

kunnen zij gehinderd worden door de muziek. 

- Verder rijzen er ook vragen ivm toezicht op de kleedkamers waar persoonlijke spullen worden 

weggelegd van de betalende vereniging die gebruik maken van de turnzaal, maar wel toegankelijk 

zijn voor de andere afdak-vereniging. Mogen de toiletten gebruik worden? Wat met eventuele 

diefstal, schade en verzekering… 

De sportraad beslist een negatief advies te geven voor het uitsluitend gebruik van de afdaken, aangezien de 
schoolinfrastructuur daar momenteel niet voor geschikt is. 
 
6. Gala van de Brechtse Sportsterren + viering vrijwilligers 
 
Stillaan moet er achter de schermen gestart worden met de voorbereidingen van het Sportgala 2022.  
 
Bij het bepalen van een datum moeten we rekening houden met enkele factoren: de eventuele beschikbaarheid van 
een presentator, de opbouw en techniek, planning van andere events op die datum in onze gemeente, …). Zijn er 
überhaupt voldoende kampioenen voor een volwaardige viering neer te zetten? Gaan we eventueel voor een light 
versie of voor een online versie… Hoe pakken we het aan? 
 
Deze denkoefening zal in een kleinere werkgroep met enkele leden van de sportraad en de sportdienst besproken 
worden op dinsdag 28 september om 11.00 uur op de sportdienst. 
 
Naar aanleiding van de uitreiking van Supervrijwilliger in Schoten oppert Luc het idee om in Brecht ook een dergelijke 
prijs uit te reiken. Het is echter moeilijk om de titel van supervrijwilliger te beschrijven en te bepalen of de ene vrijwilliger 
die titel meer verdient dan een andere vrijwillig. De vrees bestaat om heel wat vrijwilligers te vergeten als je er slechts 
enkele in de spotlights zet. 
 
7. Alternatief Brechtse Stratenloop 
 
Als alternatief voor de Brechtse Stratenloop werd er een mooie looproute uitgepijld in domein De Merel. Deelnemers 
konden de route lopen en hun registraties doorsturen naar de sportdienst. In totaal werden er 150 registraties 
doorgestuurd van 100 deelnemers.. Van die 100 deelnemers werd er door een onschuldige hand 15 winnaars 
uitgeloot. Die 15 winnaars mochten verschillende prijzen in de vorm van sportmateriaal ontvangen. 
Aangezien er heel veel positieve reacties zijn binnengekomen over de route, wordt er aangegeven om de route 
permanent te laten uitpijlen (cfr. loopomlopen Sport Vlaanderen). 



 
8. Aanvraag aansluiting sportraad 
 
STG Stables: Kristian stelt STG Stables even kort voor. 
De sportraad beslist om STG Stables niet te erkennen als vereniging, aangezien zij een BVBA zijn en slechts 1 
bestuurslid hebben. Zij kunnen wel toetreden tot de sportraad maar kunnen niet genieten van de voordelen van een 
erkende Brechtse vereniging (waaronder gratis gebruik van de uitleendienst). Kristian brengt hen op de hoogte van 
die beslissing. 
 
9. Variapunten 
 
Domein De Merel & MTB-route: 
Jammer genoeg is er geen verdere evolutie in het dossier van De Merel te melden door moeilijke communicatie met 
ANB. Het is een delicate zaak doordat er momenteel ook nog een toegankelijkheidsreglement wordt opgemaakt. Jef 
Anthonissen (expert erfgoed) volgt dit op en ondernam meermaals pogingen om de actoren rond tafel te krijgen. Hij 
blijft aandringen. 
 
Loopomlopen Brechtse Heide & De Maalderij 
De loopomloop van De Maalderij is volledig uitgepijld en voorzien van een startbord. Er dient nog een datum 
vastgelegd te worden om de loopomloop officieel te openen.  
 
Op de loopomloop van de Brechtse Heide zijn er enkele palen minder zichtbaar door begroeiing van bomen of 
stroken. Jef heeft alvast wat snoeiwerk verricht om de pijlen zichtbaarder te maken. Kristian volgt verder op met de 
technische dienst om enkele afgescheurde pijlen en palen te vervangen. 
 
Wasstraat/herbruikbare bekers 
In oktober 2021 start een nieuwe duurzaamheidsconsulent binnen de gemeente Brecht die het project opnieuw zal 
opnemen. Deze functie werd al meermaals open verklaard, doch kon steeds niet ingevuld worden. Om deze reden 
is de werkgroep ook niet samen geroepen en konden er ook geen verdere maatregelen uitgewerkt worden. 
Mogelijks volgt er ook nog info via OVAM over het gebruik van de herbruikbare bekers in functie van corona. 
 
Stopzetting verenigingen 

- Sahya 

- Squashclub De Zandbergen 

Fitness 2001 
Rika stelt de vraag wat er momenteel gebeurd met het pand van Fitness 2001. Er was ooit sprake dat een 
vechtsportclub dit zou overnemen. Momenteel is er geen beweging in het pand. Charlotte laat weten dat er recent 
vanuit het college een negatief stedenbouwkundig attest is gegeven voor deze locatie voor een fietszaak. 
 
10. Volgende vergadering(en): 
 

- Bestuur sportraad: Dinsdag 26 oktober 2021: vergadering om 19.00 uur in GC Jan vander Noot (en 
eventueel aansluitend eten in de Statie – Jef hoort na of dit kan) 


