
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

  agenda    verslag: Verslag Bestuur Sportraad 
vergaderdatum: 21/12/2021 
voorzitter: Jef Van Dyck 
verslaggever: Rika Rits 
aanwezige bestuursleden: Bart Van Hooydonck, Koen Aussems, Jef Van Dyck, Viviane Van Brussel, Bart 

Vanden Wyngaerd, Kirsten Meeuwis. 
aanwezige waarnemers: Rika Rits (expert sport) Charlotte Beyers (schepen van sport) 
afwezig met kennisgeving: Luc Truyts, Rita Mattheeussen 

 
Vanwege de maatregelen in het kader van COVID-19 vond deze vergadering digitaal plaats via Teams. 
 
Bestuurslid Luc Truyts liet telefonisch weten aan Rika dat hij niet langer zal participeren in de Brechtse sportraad. Hij 
verontschuldigde zich ook voor deze vergadering. Hij laat het roer over aan de jongere generatie. 
 
 
1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 
 
Het verslag van 15 november 2021 wordt overlopen en goedgekeurd.  
 
Opvolging en overlopen takenlijst: 

- Oppepper: er zal dan toch geen vragenlijst uitgestuurd worden naar de sportclubs. De Oppepper zal ingevuld 
worden met workshops rond de UITPAS en de nieuwe subsidieregeling. De datum moet nog geprikt worden. 
Voor een latere editie zal er mogelijks wel een vragenlijst uitgestuurd worden. 

- Hervorming subsidies: in januari zal het nieuwe concept door Baristaz voorgelegd worden aan het 
schepencollege en de adviesraden. Voorlopig werd hiervoor de datum zaterdag 22 januari geprikt, maar dit 
moet nog bevestigd worden door Baristaz. 

- Brechtse stratenloop: er wordt werk gemaakt van een aangepast concept. We willen immers heel graag 

dat de stratenloop wel kan doorgaan en dat al het voorbereidende werk geen maat voor niets is. We zijn 

achter de schermen dus aan het werken aan een aangepaste grootschalige knalversie in het centrum van 

Brecht waar we Brecht sportief mee op de kaart kunnen zetten. We zouden in januari het idee graag willen 

aftoetsen en verder hierrond willen brainstormen binnen een werkgroepje. Jef, Bart VH en Jos M willen 

graag mee participeren in het werkgroepje. 

- Jogcriterium: stand van zaken organisaties: 

- Fitlab? 

- Brechtse stratenloop: ok 

- Urban Run Clara Fey: ze weten het nog niet, gekoppeld aan opendeur 

- Voorlopig geen Bosloop door Runnin’Brecht – misschien najaar 

- Urban Run Sint-Lenaarts (TTV Vandakker) 

 
2. Sportraad 2.0 
 
Nieuwe kandidaten 
 
Momenteel zijn er naast Marijke Kip van Neos nog 2 nieuwe meldingen binnen gekomen op de sportdienst van 
onafhankelijke inwoners. Rika nam alvast telefonisch contact op met deze personen en zij lijken erg enthousiast. 
Vanaf de algemene vergadering zullen zij mee participeren in de nieuwe sportraad 2.0. 
 
In Brechts Nieuws editie januari die eind december zal verdeeld worden, zal nog een nieuw artikel verschijnen om 
burgers warm te maken voor de vernieuwde Brechtse adviesraad. De raden zullen wervelender voorgesteld worden. 
Voor de sportraad zal een foto van bestuurslid Bart gepubliceerd worden met volgende tekst:  



 
Neen, we zoeken geen supersportvrouw of -man … Vooral interesse in het Brechtse sport-en beweegbeleid en 
enthousiasme voor sport zijn belangrijk. 
Bart Van Hooydonck (lid sportraad, 35 jaar): “Als leden van de sportraad, werken wij allemaal samen aan de sportieve 
visie die onze gemeente verdient. We geven advies waar nodig met steeds sporters, clubs en recreatieve sporters in 
ons achterhoofd”. 
 
Aan de nieuwe en huidige bestuursleden die willen deel uitmaken van de nieuwe sportraad, wordt gevraagd om het 
infoformulier in te vullen via deze link: https://forms.gle/2JCNXRwMwfwDBPxw7 
 
Bijzondere algemene vergadering 
 
De geplande datum van januari werd nogmaals verschoven naar dinsdagavond 1 februari 2022 in de hoop dat de 
vergadering ‘live’ kan doorgaan in het GC Jan vander Noot. 
 
De leden van de algemene vergadering van de sportraad dienen nog ingelicht te worden over de nieuwe werking van 
de sportraad en de impact hiervan op de sportclubs (waaronder oa. het wegvallen van de jaarlijkse verplichte 
algemene vergadering voor de sportclubs). Hierover dient nog een mailing te vertrekken naar de sportclubs. 
 
Agendapunten: 

- Hervorming subsidies 

- Uitpas 

- Brechtse sportsterren 

- Verenigingsloket (Navragen bij Inge) 

- Evenementenloket tool? 

- Oppepper, geef pit aan je vereniging 

- Financieel verslag 2021 

- Sportraad 2.0 

o Toelichting nieuwe statuten en werking 

o Oproep nieuwe kandidaten 

o Terugkommoment sportclubs 

Er werden vorig jaar geen nieuwe kasnazichters aangeduid. De kasnazichters van vorig jaar zullen dus opnieuw 
gevraagd worden om de rekeningen na te kijken, namelijk Marc Martens (Runnin’Brecht) en Ann Verhoeven 
(dansstudio Syrah). 
 
 
3. Brechtse sportsterren 
 
De datum werd aangepast naar vrijdagavond 29 april 2022 zodat we meer zekerheid hebben dat de viering veilig kan 
doorgaan. Het aangepaste reglement wordt overlopen en goedgekeurd door de bestuursleden. De communicatie 
naar de pers en sportclubs staat klaar en gaat morgen de deur uit. 
 
 
4. Werkingsbudget 2021 
 
Voor het bekomen van de toelage voor het werkingsjaar 2021 hoeft geen retroactieve planning opgemaakt te worden. 
De adviesraden kunnen hun bijdrage krijgen als ze de gemaakte kosten verantwoorden voor 31/01/2022. De 
maximum bedragen zijn voorzien in de begroting. Voor de sportraad is dat nog steeds 2.500 euro. Penningmeester 
Viviane maakt het werkingsverslag 2021 op aan de hand van het nieuwe invulsjabloon en bezorgt dit aan de 
gemeente. 
 
 
5. Financieel verslag 
  
Penningmeester, Viviane Van Brussel, overloopt het financieel verslag met de aanwezigen.  

https://forms.gle/2JCNXRwMwfwDBPxw7


 
6. Variapunten 
 
Algemene Vergadering sportregio 
Op woensdagavond 8 december ging de algemene vergadering van de sportregio Antwerpse Kempen door. Het was 
een digitaal overleg. Op de agenda stonden naast het overlopen van de jaarplanning en budgetten ook een toelichting 
van Hans Ponnet van de Vlaamse Trainerschool. Daar werd de nieuwe module start2Coach voorgesteld. Binnen de 
sportregio zal hierrond een project uitgewerkt worden. Dit kan zeker aansluiten op de nood voor extra aandacht voor 
kadervorming bij de hervorming van de subsidies. 
 
Toelage aankoop CO² meters  
Op 9 december keurde de gemeenteraad het “Toelagereglement aankoop CO² meters in kader van het noodfonds 
– Periode 3” goed. Dit nieuwe reglement maakt het mogelijk voor verenigingen om een toelage te ontvangen voor de 
gemaakte kosten voor de aankoop van één of meerdere CO² meters. De terugbetaling gebeurt op basis van facturen 
en dit voor een maximum van 75% van deze aankoopprijs. De toelage is begrensd tot 2.000 euro per vereniging.  
Hierrond werd reeds een mailing uitgestuurd naar de sportverenigingen en de aanvragen zijn aan het binnen lopen. 
 
Loopomlopen  
Jef meldt dat er in de loopomloop van de Brechtse Heide (waar hij peter van is) een aantal herstellingen moeten 
gebeuren. Onder andere enkele punten en palen die afgetrokken zijn. Hij heeft dit doorgegeven aan Kristian die dit 
zal melden aan de technische dienst. 
De nieuwe loopomloop (politie) is afgepeild maar er moeten nog correcties aan gebeuren. Kristian is hiervan op de 
hoogte en volgt dit mee op via de technische dienst. In de lente zou hiervoor een inhuldiging georganiseerd worden. 
 
MTB route 
In januari is er een overleg met ruimtelijke ordening over het RUP en het toegankelijkheidsreglement. 
 
Sportersbelevenmeer award 
Via Sport Vlaanderen werd er een uitnodiging ontvangen voor de uitreiking van de sportersbelevenmeer award. Dit 
verliep digitaal (vooraf opgenomen filmpje door Maarten van Gramberen). De gemeente Brecht ontvangt een 
sportersbelevenmeer trofee zoals alle andere deelnemende gemeentes, maar viel dit jaar helaas niet in sterprijzen 
voor een superaward.  
 
 
7. Takenlijst 
 

Taken Wie? 

Uitnodiging Algemene Vergadering versturen Rika 

Voorbereiding en communicatie Sportgala Rika 

Sjabloon werkingstoelage 2021 invullen Viviane 

Kasnazichters van vorig jaar opnieuw vragen Rika / Viviane 

Werkgroep Brechtse stratenloop 
Jef, Bart, Jos, Rika, 
Kristian 

 
 
 
8. Volgende vergadering(en): 

- Bijzondere algemene vergadering: dinsdag 1 februari 2022 om 19.30 uur in GC Jan vander Noot 
 


