
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

  agenda    verslag: Verslag Bestuur Sportraad 
vergaderdatum: 15/11/2021 
voorzitter: Jef Van Dyck 
verslaggever: Rika Rits 
aanwezige bestuursleden: Bart Van Hooydonck, Luc Truyts, Koen Aussems, Jef Van Dyck, Kirsten Meeuwis, 

Viviane Van Brussel 
aanwezige waarnemers: Rika Rits (expert sport) 
afwezig met kennisgeving: Charlotte Beyers, Rita Mattheeussen, Bart Vanden Wyngaerd 

 
Bestuurslid Rita Mattheeussen is verontschuldigd. Haar echtgenoot Harry Scholer is onverwacht overleden. Jef 
stuurde het overlijdensbericht door meer informatie over de begrafenis. De sportraad zal een bloemstuk bezorgen. 
 
1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 
 
Het verslag van 26 oktober 2021 wordt overlopen en goedgekeurd.  
 
Opvolging: 

- Het sportgala (Brechse sportsterren) moet nog verder uitgewerkt worden. Hiervoor zal terug de 

werkgroep bijeen geroepen worden. 

2. Sportraad 2.0 
 
Nieuwe kandidaten 
 
In Brechts Nieuws editie november werd een algemeen artikel gepubliceerd met een oproep om te zetelen in de 
verschillende Brechtse adviesraden. Burgers konden zich kandidaat stellen via een online formulier op de website 
www.brecht.be/inspraak.  
 
Er kwam 1 nieuwe reactie binnen voor domein sport (Marijke Kip van Neos). Deze persoon zal uitgenodigd worden 
vanaf januari 2022. De sportdienst neemt contact op met Marijke. 
 
De bestuursleden geven aan dat het opzet van de nieuwe opgelegde statuten - zoals ze verwacht hadden - niet het 
gewenste effect heeft bij de werving van de algemene bevolking. De verwachting was immers dat er een grotere 
respons zou zijn van nieuwe kandidaten. De grote respons blijft echter uit. De werving dient grootser en wervelender 
aangepakt te worden. 
 
In de redactieraad van Brechts Nieuws werd vorige week aangegeven dat er ook voor de andere domeinen beperkte 
respons was. Er werd voorgesteld om een uitgebreider artikel te laten verschijnen in Brechts Nieuws januari met een 
andere, meer wervelendere aanpak om burgers warm te maken voor een adviesraad. De raden zouden kort 
individueel voorgesteld kunnen worden met een voorbeeld van activiteit of advies om het tastbaarder te maken. Het 
concept moet nog verder uitgewerkt worden. Viviane bedenkt dat het geven van één voorbeeld (bv sportgala) 
misschien valse verwachtingen gaat scheppen gezien burgers zich kandidaat zullen stellen op basis van dit éne 
voorbeeld. 
 
Bijzondere algemene vergadering 
 
De leden van de algemene vergadering van de sportraad dienen nog ingelicht te worden over de nieuwe statuten en 
de impact hiervan op de algemene werking van de sportraad, waaronder oa. het wegvallen van de jaarlijkse verplichte 
algemene vergadering voor de sportclubs. De bestuursleden vinden dat dit best in een vergadering wordt 
aangebracht aan de sportclubs want een email met deze boodschap zal te veel verloren gaan in de massa. 
 

http://www.brecht.be/inspraak


Het bestuur zal dus nog een bijzondere algemene vergadering samen roepen voor een laatste keer met alle huidige 
leden van de Brechtse sportraad. Op die manier kan er waardig afscheid genomen kunnen worden van de huidige 
samenstelling en zullen de verenigingen correct geïnformeerd kunnen worden over de toekomstige aanpak. De 
datum hiervoor is dinsdag 21 december 2021 om 19.30 uur in GC Jan vander Noot. Indien de vergadering niet 
kan/mag doorgaan omwille van de coronamaatregelen, zal deze uitgesteld worden naar januari 2022. 
 
Bij de organisatie worden de geldende coronamaatregelen strikt toegepast. Er zal dus een Covid Safe Ticket 
opgevraagd worden en er geldt een algemene mondmaskerplicht tijdens het overleg. Het is niet raadzaam om drank 
te serveren omdat het mondmasker hiervoor moet afgenomen worden. De zaalschikking zal ook aangepast worden 
zodat de aanwezigen op voldoende afstand van elkaar kunnen plaats nemen. De sportdienst zal dit in overleg met 
Jef verder uitwerken. 
 
Eventuele agendapunten: 

- Sportraad 2.0 

o Toelichting nieuwe statuten en werking 

o Oproep nieuwe kandidaten 

- Oppepper, geef pit aan je vereniging 

- Hervorming subsidies 

- Brechtse sportsterren 

- Uitpas 

- Noodfonds toelage CO² meters 

 
3. Oppepper, geef pit aan je vereniging 
 
Na het succes van de vorige edities zal de dienst vrije tijd opnieuw een Oppepper organiseren. Dit is een vormings- 
en netwerkavond voor de bestuursleden van de Brechtse verenigingen. Normaliter worden dan een 5-tal 
verschillende workshops aangeboden waaruit men kan kiezen. De avond wordt dan gezellig afgesloten met een 
hapje, drankje en een gezellige babbel. 
 
De sportconsulente stelt alvast enkele vragen aan de bestuursleden ivm het concept en de mogelijkheden. Zo wordt 
de vraag gesteld of we niet iets kunnen doen rond de nieuwe subsidiereglementen (bv rond de projectwerking) over 
de grenzen heen van de verschillende domeinen heen zodat men elkaar kan inspireren. 
 
In eerste instantie zou de vormingsavond nog in december 2021 georganiseerd worden in OC ’t Centrum. Maar 
hieromtrent rijzen enkele bezorgdheden: is het opportuun om in dezelfde maand een algemene vergadering en een 
Oppepper te organiseren voor dezelfde doelgroep? Gaan clubbestuurders gemotiveerd zijn om een vormingsavond 
bij te wonen buiten hun vertrouwde netwerk? De geldende coronamaatregelen laten het ook niet toe om een gezellig 
netwerk moment te voorzien.  
 
De Oppepper zou dus beter verzet worden naar 2022. Dit wordt verder bekeken in overleg met de andere 
organiserende vrijetijdsdiensten. 
 
De sportdienst stelt voor om een bevraging te doen van de clubs naar hun verwachtingen van de Oppepper en 
vandaaruit verder te werken. 
 
 
4. Hervorming subsidies – stand van zaken 
 
Voor de hervorming van de subsidies werd er enkele maanden geleden een traject opgestart dat begeleid wordt door 
een externe organisatie Baristaz.  
 
Intussen zijn er 5 sessies achter de rug. Tijdens deze sessies waren er 3 werkgroep vergaderingen met de 
gemeentelijke diensten, 1 met een delegatie van de adviesraden en 1 met het schepencollege.  
 



Op basis van de feedback die werd opgenomen vanuit de werkgroep van de adviesraden en het schepencollege, 
werd er door de gemeentelijke diensten werk gemaakt van een nieuw concept. De sportconsulente verduidelijkt de 
afgeklopte krijtlijnen waarbinnen het concept werd uitgewerkt: 

- Er wordt een gemeenschappelijk erkenningsreglement uitgewerkt voor alle verenigingen. Erkenning 

gebeurt niet meer door de adviesraden (cfr nieuwe statuten adviesraden). 

- Er wordt een nieuw subsidiereglement uitgewerkt dat bestaat uit 2 delen: Het grootste budget zal 

verdeeld worden op basis van een forfaitaire basissubsidie die verder aangevuld wordt met 

projectsubsidies. 

- Binnen de forfaitaire basissubsidies worden per sector (jeugd, cultuur, sport, senioren) categorieën 

bepaald die gekoppeld worden aan bepaalde voorwaarden en een bijhorend vast geldbedrag. 

- Daarnaast wordt er een apart infrastructuursubsidiereglement uitgewerkt. 

- Alle subsidies worden uitgereikt door de gemeente en niet meer via budgetten van de adviesraden. 

Concreet betekent dit voor sport dat de huidige 4 subsidiereglementen allemaal ingekanteld worden in het nieuwe 
forfaitaire systeem voor basissubsidies (en dus ophouden met bestaan):  

1. Werkingssubsidies sportverenigingen  
2. Impulssubsidies voor sportverenigingen met een jeugdwerking 
3. Terugbetaling kadervorming 
4. Huursubsidies 

 
Het huidige beschikbare budget van 65.120 euro zal dus volledig ingezet kunnen worden binnen het nieuwe systeem. 
Het grote voordeel hiervan is de beperkte administratie voor zowel de verenigingen als voor de sportdienst. Ook 
maakt dit het geheel veel transparanter en duidelijker voor de verenigingen.  
 
Voor sport werd een voorstel opgemaakt waarbij de verenigingen zullen opgedeeld worden in 5 categorieën. Elke 
categorie is gekoppeld aan voorwaarden (bv aantal leden, aantal trainers, jeugdwerking, doelgroepenwerking …). 
Hoe groter het bedrag, des te uitdagender de voorwaarden zullen zijn. Verenigingen kunnen overspringen naar een 
volgende categorie als ze verder doorgroeien. 
De nieuwe voorwaarden zijn geïnspireerd door de bestaande reglementen en door mooie praktijkvoorbeelden van 
andere gemeentes waar dit systeem al wordt toegepast.  
 
Er worden ook simulaties gedaan waarbij de huidige en nieuwe bedragen van de sportvereniging vergeleken zullen 
worden. 
 
Enkele kritische punten die tijdens de bestuursvergadering aan bod komen en waarvoor de nodige aandacht wordt 
gevraagd: 

- De kosten voor kadervorming zullen niet meer apart terugbetaald worden, maar werden verwerkt in 

de voorwaarden van de forfaitaire basissubsidies. Een mogelijke valkuil daar is dat de verenigingen 

minder gemotiveerd zullen zijn om nog vormingen te volgen. Hier zal dus ook buiten de subsidies 

voldoende aandacht aan besteed moeten worden binnen de gemeente. 

- Ook de huursubsidies zullen wegvallen omdat ze verwerkt werden in het basisbedrag. Om de impact 

hiervan op te vangen, dient er op korte termijn werk gemaakt te worden van nieuwe samenwerkingen 

met private partners of scholen zodat er voldoende betaalbare sportinfrastructuur voorhanden is (bv 

mogelijkheden binnen Kristus Koning). Dit zal vooral een impact hebben op een aantal verenigingen 

in Sint-Job. 

- Uit simulaties blijkt dat de meeste verenigingen in het nieuwe systeem ongeveer hetzelfde bedrag 

zullen ontvangen. Maar er is 1 Brechtse vereniging (die een zeer uitgebreide kwalitatieve werking 

heeft met veel gediplomeerde jeugdtrainers en doelgroepenwerking) die tot op heden torenhoog eruit 

sprongen met een zeer groot subsidiebedrag tov de andere verenigingen. Zij zullen hun subsidies in 

het nieuwe systeem met meer dan de helft zien reduceren.  

- De terugbetaling voor bekers, medailles en geschenken zullen wegvallen  (loopt nu via het budget 

van de sportraad). Dit zal opgevangen worden via het aanbod van Sport Vlaanderen waar 

sportverenigingen gratis bekers en medailles kunnen aanvragen. 



De bovenstaande punten dienen mee genomen te worden in de verdere uitwerking om het verhaal te laten kloppen. 
 
In de loop van de volgende sessies zal het nieuwe concept nog officieel teruggekoppeld worden door Baristaz naar 
de adviesraden en het schepencollege. De terugkoppeling op deze bestuursvergadering is dus eerder informeel. 
 
 
5. Werkingsbudget 2021 
 
In het verleden werd er steeds een jaarlijkse toelage gestort door de gemeente op de rekening van de adviesraad. 
Het bestuur paste deze procedure aan. Er wordt nog wel een jaarlijkse toelage voorzien, maar op basis van gemaakte 
kosten. In de toekomst dient hiervoor een jaarplanning met begroting opgemaakt te worden voorafgaand aan het 
kalenderjaar. De aanvragen gebeuren steeds aan de hand van een gemeenschappelijk sjabloon. 
 
Voor het bekomen van de toelage voor het werkingsjaar 2021 zal deze procedure aangepast worden. Er hoeft geen 
retroactieve planning opgemaakt te worden. De huidige adviesraden kunnen hun bijdrage krijgen als ze de gemaakte 
kosten verantwoorden voor 31/01/2022 (liever vroeger). De maximum bedragen zijn voorzien in de begroting. Voor 
de sportraad is dat nog steeds 2.500 euro.  
 
Voor het bekomen van de toelage voor het werkingsjaar 2022 zal de nieuwe procedure toegepast worden, al wordt 
uitzonderlijk wel de timing aangepast wegens de nieuwe samenstelling van de adviesraden. 

- In principe moet de jaarplanning voor 2022 op de financiële dienst toekomen voor 1/12/2021. De 

uitbetaling van 75% van de bijdrage gebeurt ten laatste in februari 2022. De jaarrekening voor 2022 

moet dan nadien op de financiële dienst toekomen voor 31/1/2023. De uitbetaling van het saldo (max 

25%) gebeurt ten laatste in februari 2022. Facturen, kasticketjes,… worden bijgehouden als 

bewijsstukken.  
- Voor het eerste werkjaar zal er een uitzondering gemaakt worden omdat de nieuwe adviesraad pas 

vanaf januari actief zal zijn. De deadline voor het indienen van de eerste jaarplanning 2022 is dus niet 

1/12/2021, maar ten laatste 1/3/2022.  

- De uitbetaling van 75% zal dan in april 2022 gebeuren. 

Viviane heeft het sjabloon al eens bekeken en er zitten nog fouten in het document. De formules zijn echter beveiligd. 
Viviane en Rika zullen samen zitten om het sjabloon samen in te vullen. 
 
 
6. Financieel verslag 
  
Penningmeester, Viviane Van Brussel, maakte een financieel verslag op dat wordt overlopen met de aanwezigen.  
 
 
7. Variapunten 
 
Kleipikkersrun 
Het organisatiecomité van de Kleipikkersrun gaf te kennen de handdoek ik de ring te gooien. 
Willy Huybrechts: “Na 8 edities was voor de meerderheid de motivatie te laag om hier weer onze schouders onder te 
zetten. Tenslotte bestaat deze erkende 'loopvereniging' enkel uit een organisatie-team van 6 personen.  
Wij hebben dus geen leden in de club, wat ons zwak punt was om alles in goede banen te leiden. Gelukkig konden 
we steeds rekenen op veel helpende handen van familie en vrienden.” 
Er werd aan Runnin’Brecht gevraagd of zij dit wilden overnemen, maar ook zij zagen dit niet zitten. 
 
Jogcriterium 
Zijn er nog voldoende organisaties om een Brechts jogcriterium te organiseren? 
Welke organisatie gaan nog door? 

- Fitlab 

- Brechtse stratenloop 

- Clara Fey?? Koen zal dit navragen. 

- Eventueel nog een bosloop (Runnin’Brecht speelt met dit idee?) 

file://///brecht-g-s.brecht-g.be/sys/DataGemeente/0_Algemeen/9_Projectgroepen/Hervorming%20adviesraden/Adviesraden_jaarplanning%20sjabloon.xlsx
file://///brecht-g-s.brecht-g.be/sys/DataGemeente/3_12_Vrije_Tijd/6_Sport/3_Sportraad/Financiën_Sportraad/2021_FinanciënSportraad/Financieel%20overzicht%20op%2020211115.pdf


- Eventueel nog een Urban Trail Run (Bart haalt dit aan als alternatief voor binnen activiteit binnen hun 

vereniging?) 

Brechtse stratenloop 
De Brechtse stratenloop zal weldra opgestart worden. Kristian Vander Mast zal dit trekken binnen de sportdienst. 
Aangezien dit voor hem de eerste keer is zal Rika nog wel voor de nodige ondersteuning zorgen. De werkgroep zal 
dus binnenkort ook samen geroepen worden. Zowel Jos als Jef geven aan dat ze hieraan willen meewerken als de 
organisatie kwalitatief wordt aangepakt. 
 
Uitpas 
In oktober stapt Brecht samen met de gemeenten Brasschaat, Essen, Kalmthout, Schilde, Schoten, Stabroek, 
Wijnegem en Wuustwezel mee in de UiTPAS van Polder tot Kempen. Met een UiTPAS spaar je punten door deel 
ten nemen aan vrijetijdsactiviteiten. Die punten kan je dan omruilen voor een leuk cadeau (bv een gratis 
cultuurvoorstelling, een drankbidon, een wandelknooppuntenkaart …).   
Voorlopig kunnen er enkele punten gespaard worden bij gemeentelijke activiteiten (bv sportkamp, speelplein, 
lessenreeksen van de sportdienst, theatervoorstelling van de Cultuurdienst, een bezoekje aan de bib,  activiteiten van 
het dienstencentrum, … Meer info via https://www.brecht.be/uitpas 
 
De Uitpas kost 5 euro, maar personen die recht hebben op het kansentarief betalen slechts 1 euro (personen die het 
financieel moeilijk hebben). Personen met het kansentarief krijgen, op vertoon van hun Uitpas, automatisch 80% 
korting bij deelname aan een activiteit van een UiTPAS-partner die is aangesloten bij UiTPAS Van Polder tot Kempen, 
dus ook in andere gemeentes.  
 
In 2022 zal de Uitpas ook verder uitgerold worden naar de Brechtse verenigingen. Hiervoor starten nu reeds de 
nodige voorbereidingen op. Het concept zal regelmatig verschijnen en voorgesteld worden aan de Brechtse 
verenigingen vanaf nu. 
 
Tennishal De Merel 
Afgelopen week is de tennishal officieel in gebruik genomen. Tom en Sofie organiseerden hiervoor een receptie. 
Momenteel moeten de werken voor de bouw van de cafetaria en kleedkamers nog opgestart worden. 
 
Luc haalt aan dat de parking van de Merel niet zo geschikt is voor bussen. De bussen geraken niet gedraaid bij het 
verlaten van de parking. 
 
Mountainbikeparcours + cyclocross parcours De Merel 
Vorige week vond er een intern overleg plaats op de dienst vrije tijd over de stand van zaken en problemen op het 
parcours met Natuur en Bos. Op dit moment is er nog geen doorstart, maar het diensthoofd vrije tijd zal de nodige 
partijen aanspreken. 
 
Emailadres van de sportraad 
Het emailadres van de sportraad (sportraad@brecht.be) komt nu uit bij Jef Van Dyck. Jef vraagt om dit te laten 
aanpassen. Er zijn weinig personen die hiervan gebruik maken. 
 
 
8. Takenlijst 
 

Taken Wie? 

Voorbereiding Alg Verg Sportdienst + Jef 

Voorbereiding Sportgala werkgroep 

Marijke Kip contacteren Sportdienst 

Bevraging clubs Oppepper Sportdienst 

Sjabloon werkingstoelage invullen Sportdienst + Viviane 

Emailadres sportraad aanpassen Sportdienst 

https://www.brecht.be/uitpas
mailto:sportraad@brecht.be


Navragen organisatie Clara Fey (deadline januari in kader van jogcriterium) Koen 

Navragen organisatie urban Trail Run (deadline januari in kader van 
jogcriterium) 

Bart 

Navragen organisatie bosloop (deadline januari in kader van jogcriterium) Jef 

 
 
 
9. Volgende vergadering(en): 

- Bijzondere algemene vergadering: dinsdag 21 december 2021 om 19.30 uur in GC Jan vander Noot 
 


