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  agenda    verslag: Verslag Bestuur Sportraad 
vergaderdatum: 26/10/2021 
voorzitter: Plaatsvervanger ondervoorzitter Bart Van Hooydonck 
verslaggever: Rika Rits 
aanwezige bestuursleden: Bart Van Hooydonck, Viviane Van Brussel, Luc Truyts, Rita Mattheeussen, Bart 

Vanden Wyngaerd 
aanwezige waarnemers: Charlotte Beyers (schepen van sport), Rika Rits (expert sport) 
afwezig met kennisgeving: Koen Aussems, Jef Van Dyck, Kirsten Meeuwis 

 
Voorzitter Jef Van Dyck kan onverwacht niet aanwezig zijn op de bestuursvergadering omwille van een fietsongeval. 
Bart Van Hooydonck neemt als ondervoorzitter zijn taak over. 
 
1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 
 
Het verslag van 21 september 2021 wordt overlopen en goedgekeurd.  
De vraag van Viviane of de gemeente de leden van de sportraad beschermt bij financiële problemen is nog niet 
beantwoord. Mogelijks kan het een oplossing zijn om in het huishoudelijk reglement een bepaling op te nemen waarbij 
een jaarlijkse kwijting wordt gedaan. Rika doet hierover intern nog eens navraag ivm verzekeringen en adviesraden. 
 
2. Gala van de Brechtse Sportsterren + viering vrijwilligers 
 
Omdat het afgelopen jaar veel sportwedstrijden en competities afgelast werden omwille van Corona, zal dit ook een 
impact hebben op het aantal kandidaten voor het sportgala. Op 28 september zaten enkele bestuursleden van de 
sportraad en de sportdienst samen in een werkgroep om een aangepast concept voor het sportgala uit te werken.  
 
Er werd een concept uitgewerkt waarbij de sportsterren toch in de bloemen zullen gezet kunnen worden. Aan de 
hand van de conceptnota wordt dit voorstel  toegelicht aan de bestuursleden door de leden van de werkgroep: 

- Alle Brechtse inwoners, ploegen en Brechtse sportverenigingen die in 2021 een opmerkelijke sportieve 
prestatie geleverd hebben, kunnen zich aanmelden via een invulformulier. 

- De sportraad maakt (indien nodig) een presectie op basis van de geleverde sportieve prestaties om zo te 
komen tot een lijst met volwaardige kandidaten voor sportfiguur. 

- Daarna kan er weer online gestemd worden. Om te vermijden dat er voor bepaalde categorieën te weinig 
kandidaten gaan zijn voor een volwaardige stemming, gaan we dit jaar voor 1 grote award ipv 6 awards 
(waar zowel mannen als vrouwen, individueel als ploegen, G-sporters, … tegen elkaar uit komen).  

- De categorieën van de vakjury worden aangepast naar 4 ipv 5 categorieën. Het aantal afgevaardigden van 
de  Pers & media die het stemformulier invulden bleken elk jaar te beperkt te zijn (vorige editie slechts 2 
antwoorden) waardoor deze te zwaar persoonlijk doorwogen. Zij worden samengevoegd met  met de 
categorie Sport-experten (bv Sport Vlaanderen, Sportregio, (ex)topsporters, …) tot 1 nieuwe categorie 
onder de naam “vakmensen”. 

- Ook de geldprijzen worden herschikt: De Top 1-2-3 ontvangt een geldprijs. Ook is er een geldprijs voorzien 
voor de kandidaat met de meeste publieksstemmen: 

o 1e plaats: 300 euro  
o 2e plaats: 200 euro 
o 3e plaats: 100 euro  
o Publiekswinnaar: 100 euro 

- Er wordt dit jaar geen professionele gastspreker (BV) ingehuurd aangezien dit voor deze beperktere viering 
te hard doorweegt op het budget. Mogelijke presentatoren: Bart, Kristian, Jef, Toneelkring… 

- Er dient animatie voorzien te worden (bv ludiek typetje bij binnenkomst, muzikaal intermezzo, demo van 
een bepaalde sporttak, Toneelkring …). Dit moet nog verder afgesproken worden. 

 
De viering gaat door op vrijdag 11 februari in GC Jan vander Noot onder de aangepaste naam “Brechtse 
Sportsterren”. 



 
3. Sportraad 2.0 
 
De gemeenteraad keurde in zitting van oktober zeer recent de nieuwe statuten goed. De finale versie wordt 
meegestuurd met het verslag. 
 
Nu de statuten goedgekeurd zijn zal de nieuwe sportraad opnieuw samengesteld moeten worden. Hiervoor zal een 
algemene oproep gelanceerd worden via verschillende kanalen voor alle adviesraden.  

- Zo zal er in de Brechts Nieuws een algemene oproep gepubliceerd worden.  
- Er zal ook een algemene oproep gedaan worden via de gemeentelijke facebookpagina en via de digitale 

nieuwsbrief. 
- Er is intussen een infopagina aangemaakt via https://www.brecht.be/inspraak waar burgers zich via een 

online formulier kandidaat kunnen stellen. 
 
De sportdienst zal een email uitsturen naar de huidige leden van de algemene vergadering. Maar de vraag is of dit 
niet beter in het echt kan toegelicht worden aan alle aangesloten sportverenigingen en andere leden? We zouden 
nog een laatste algemene vergadering kunnen organiseren (in december 2021 in te plannen?). 
Op die manier zou er waardig afscheid genomen kunnen worden van de huidige samenstelling en zullen de 
verenigingen correct geïnformeerd kunnen worden over de toekomstige aanpak alsmede een oproep voor de nieuwe 
sportraad 2.0. Dit idee dient nog afgeklopt te worden in een volgende bestuursvergadering. 
 
Voorzitter Jef Van Dyck stuurde op 4 oktober een email naar de bestuursleden van de sportraad met volgende 
(ingekorte) boodschap: In voorbereiding op de vernieuwde versie van de sportraad (2.0) wil ik meegeven dat ik mijn 
kandidatuur zal indienen om lid te worden van die nieuwe sportraad maar dat ik geen kandidaat zal zijn voor het 
voorzitterschap noch voor het dagelijks bestuur. Het nieuwe concept van de sportraad kon hem niet overtuigen en 
omdat hij niet gelooft in het nieuwe concept wil hij zich niet meer aan de kop zetten. Hij wenst de fakkel door te geven 
aan de jongere generatie. Jef haalde ook aan wel actief te blijven binnen het fietspadencomité, peter van de 
loopomloop Sint-Job, medewerking aan de Brechtse stratenloop, scholenveldloop, Brechtse sportsterren, Start-to-
run en eventuele andere projecten. 
 
Er wordt geïnformeerd binnen het huidige bestuur wie zich nog verder wil engageren voor de sportraad 2.0. 
Viviane deelt de mening van Jef. Zij zal kandidaat zijn om lid te blijven van de sportraad, maar niet meer voor het 
dagelijks bestuur. Het geven van advies aan het (vorige) gemeentebestuur gaf haar - naast het vrijwillige werk dat de 
raad van bestuur op allerlei activiteiten steeds deed - veel voldoening en was een teken van erkenning door dit 
bestuur.  De nieuwe statuten waarbij het dagelijks bestuur nog steeds het (voorbereidend) werk mag doen, maar niet 
meer bevoegd is om advies te geven aan het gemeentebestuur ervaart, zij als een gebrek aan vertrouwen van de 
huidige bewindsploeg tegenover de mensen die zich tot op heden steeds vrijwillig ingezet hebben voor het promoten 
van de sport in het algemeen in onze gemeente. 
 
Een aantal bestuursleden (Luc, Rita) nemen een afwachtende houding aan, sommige anderen (Bart en Bart) hebben 
zin om er voor te gaan in de sportraad 2.0. 
 
4. Werkingsbudget 2021 
 
Dit punt werd verzet naar de volgende bestuursvergadering. 
 
5. Financieel verslag 
  
Penningmeester, Viviane Van Brussel, maakte een financieel verslag op dat wordt overlopen met de aanwezigen.  
 
 
  

https://www.brecht.be/inspraak


6. Variapunten 
 
CO² meters / noodfonds 
Het ministerieel besluit van 25 augustus 2021 legt de verplichting op voor het plaatsen van een CO2-meter in alle 
ruimtes waarin gesport wordt én in de kleedkamers. Intussen werden alle gemeentelijke sportzalen en kleedkamers 
voorzien van een CO2 meter. Er volgt nu ook nog een bewustmaking van de verenigingen, die zich ook in orde 
moeten stellen met de regelgeving. Vanaf 1 november zouden er immers controles plaatsvinden van de hogere 
overheid. De sportdienst werkt samen met de andere vrijetijdsdiensten aan een voorstel voor een terugbetaling van 
aangekochte CO2 meters via de restgelden van het noodfonds. De bestuursleden van de sportraad zijn positief over 
dit plan. 
 
Op het schepencollege van 26 oktober 2021 werd de verdeling van de 2e ronde van het noodfonds goedgekeurd. 28 
sportclubs deden een aanvraag, goed voor een bedrag van 40.477,91 euro. Samen met de andere 
vrijetijdsverenigingen was werd een bedrag van 63.205,55 euro verdeeld in de tweede rond. Momenteel is er nog 
een budget van 14.500 euro over dat kan aangewend worden voor de terugbetaling van de aankoop CO2 meters. 
 
7. Volgende vergadering(en): 

- Bestuur sportraad: november 2021: concrete datum nog te bepalen via DOODLE 


