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Vergaderdatum: 

voorzitter: 
19/05/2016 
Jef Van Dyck 

verslaggever: Hendrik Braspenning 
Aanwezige clubs: Badmintonclub Poona, Badmintonclub Sint-Job, Biljartclub Krijt op Tijd, Bracht in’t 

Rood, Brachtse Bikers, COBEPA – GB, Dancarta vzw, Dansgroep Syrah, De 
leukste thuis, Dogs training center vzw, Esthetica Gymteam, FC De Witte, FC 
Echt Brecht, FC Post, Fitlab Nottebohm, Inyo Brecht, Judoclub Hirano Brecht vzw, 
Jump It, K Brecht SK, Kai-Jitsu-Ryu, KFC Sint-Job, KFC Sint-Lenaarts, Kon Hoop 
op d’Overwinning, KS De Zevensprong - Klavertje 3, Loopvereniging De 
Kleipikkers, LRV Bosruiters Overbroek ponyclub, LRV Lessiusruiters Brecht, LRV,  
Lessiusruiters ponyclub Brecht, LRV Sint Lenaarts Sint-Leonardus pony's, LRV 
Sint Lenaarts Sint-Leonardus ruiters, LRV St. Willebrordus Overbroek, 
Modelluchtvaartclub De Condors, Modelvliegclub Golden Wings vzw, Neos 
Sportos, No Mercy, OKRA-Trefpunt Sint Job In ’t Goor, OVERVOC, OVOC, 
Paapploeg De Bosstraat, Rommersheide sport vzw, Runnin'Brecht, Sahya yoga, 
Showdown Brecht, Sint-Jobse Pedaalridders, Squashclub De Zandbergen, 
Stapelheyde RC vzw, Sunshine Trappers, Tafeltennisclub Sint-Lenaarts, TC De 
Merel vzw, TC Ter Breme, Tipicon bvba, TTV Powerrangers, VBS Maria 
Middelares, Vissersclub De Sardinnekes, VLS Sint-Michielschool, WACTEAM 
Brecht, WSV St. Michielstappers vzw, WTC De Durver, WTC De Kleitrappers, 
WTC De Mistral Bikers, WTC De Rembokken, WTC De Stoempers, WTC 
Mastentop, WTC Sas 4, WTC Sint Lenaarts, ZVC Elysium FC, ZVC OMIC, ZVC 
Transport Joosen, ZVC VB United, ZVC Wouters-Rodania 

Afwezige clubs: Biljartclub ’t Centrum, Dans je fit, GBS De Sleutelbloem, Royal Antwerp Hockey 
Club, Sporthal De Ring, Sporthal De Zandbergen, TTV Vandakker, Voetbal 
Landelijke Gilde Sint Lenaarts, WTC 't Verzopen Talent, Zaalvoetbal De Ring, 
ZVC & Teregt, ZVC Brecht, ZVC The Crew 

 
 

1. Welkomstwoord door de voorzitter 
 
Voorzitter Jef Van Dyck heet iedereen van harte welkom en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.  
 
Het aantal aanwezige stemgerechtigde leden bedraagt 75 van de 88. Dit zijn sportverenigingen, leden 
van de Raad van bestuur, afgevaardigden van scholen en deskundigen. Aangezien de statuten stellen 
dat minimum 2/3

e
 van de stemgerechtigde leden aanwezig moet zijn voor de aanvaarding van wijzigingen 

in de statuten, kan deze vergadering geldig zetelen. 
 
Ook alle niet-stemgerechtigde leden en afgevaardigden van het gemeentebestuur worden verwelkomd, 
waaronder de schepen van sport – Daan De Veuster, de sportconsulent – Hendrik Braspenning, de 
sportpromotor – Bieke Van Gils en het afdelingshoofd van de dienst vrije tijd – Rika Rits. 
 
Er zijn tevens ook 3 nieuwe verenigingen aanwezig die een aanvraag indienden tot aansluiting en 1 
vereniging die een aanvraag indiende tot heraansluiting. 
 
De agenda is goed gevuld en bevat veel nieuwe en waardevolle informatie voor de sportverenigingen.  
 
De voorzitter dankt de sportclubs en scholen voor hun inspanningen het afgelopen werkingsjaar en voor 
hun prachtige organisaties naar buiten toe. 
 



 

Op de sportdienst en dienst vrije tijd zijn ook enkele nieuwe gezichten wegens functieverschuivingen en 
loopbaanonderbrekingen. De nieuwe sportconsulent, sportpromotor en diensthoofd stellen zich kort voor 
aan de aanwezigen.  
 
Na afloop van de vergadering wordt iedereen uitgenodigd op de aansluitende receptie met een drankje 
en een bescheiden hapje. 
 
 

2. Werkingsverslag Raad van Bestuur 
 
De voorzitter brengt verslag uit van een opnieuw zeer druk gevuld werkjaar van de bestuursploeg van de 
sportraad.  
 
Jef Van Dyck dankt de bestuursleden voor hun inzet en inspanningen de voorbije periode. 
Er werd 8 keer vergaderd met de bestuursploeg van de sportraad.  
  
Verder was er ook nog een vergadering met de sporthalgebruikers, enkele werkgroepvergaderingen van 
de Brechtse stratenloop, werkgroepvergaderingen van de Fietshappening, de Kampioenenviering en een 
succesvolle vormingsavond. Ook de regio- en provinciale vergadering werd bijgewoond.  
 
Verder gaf het bestuur nog verschillende adviezen naar het gemeentebestuur:  

- Concessievoorwaarden uitbating sporthal De Ring 
- Huishoudelijk reglement Sporthal De Ring 
- … 

 
 
De sportraad werkte ook mee aan volgende evenementen: 
 

- Kampioenenviering 
- Brechtse stratenloop 
- Scholenveldloop 
- Brechts jogcriterium 
- Brechtse fietshappening 
 
 

 
3. Tribune Sporthal De Ring - stand van zaken (toegelicht door de sportconsulent) 

 

Judoclub Hirano Brecht vzw verhuisde enige tijd geleden naar een nieuwe locatie in Sint-Lenaarts.  
Hierop werd door de judoclub de vraag gesteld of het gemeentebestuur bereid was om de grote zittribune van 
de judoclub over te nemen. 
Het gemeentebestuur besliste omwille van een aantal redenen om niet over te gaan tot deze aankoop: 
 

- De aankoop van deze tribune zou een té zware budgettaire inspanning vergen in tijden van 

besparingen. 

- De tribune werd slechts door 2 verenigingen, 1 keer per jaar gebruikt . De kleinere, permanente tribune 

werd wel door meerdere verenigingen en frequenter gebruikt. 

- Het keuringsverslag van IGEAN toonde enkele belangrijke punten aan waarop de tribune niet voldeed 

aan de veiligheidsnormen. Om deze punten in orde te brengen, zou nog extra budget voorzien moeten 

worden. 

- Het opstellen van de tribunes was zeer arbeidsintensief .  



 

De tribune werd intussen opgepikt en verwijderd uit de sporthal. Hierdoor kwam er ook heel wat extra ruimte vrij 
in de berging van de sporthal.  
De kleinere, houten, zittribunes namen de plek in van de permanente tribune van de judoclub. Hierdoor kwam 
er extra plek vrij in de kleine zaal. De houten tribune stond hier gedeeltelijk opgesteld.  
 
Er wordt momenteel gezocht naar een meer moderne en comfortabele, doch betaalbare permanente tribune 
voor in de sporthal.  
 

4. Permanent mountainbike- en loopparcours – Stand van zaken (Toegelicht door de voorzitter)  
 

De opstart voor zowel het mountainbikeparcours als het loopparcours gebeurde reeds in 2015. Samen met 

Sport Vl aanderen, het toenmalige BLOSO, werd een voorlopig parcours uitgestippeld. Ook het plaatsen van de 

bewegwijzering werd onderzocht.  

Er deden zich echter heel wat moeilijkheden voor op vlak van toestemming voor het gebruik van de 

eigendommen. Een deel van de gronden waarvan gebruik gemaakt zou worden zijn namelijk privégronden.  

Het project werd tijdelijk ‘on hold’ gezet. 

Binnenkort wordt dit project terug opgevolgd door de sportdienst. 

 

 
5. Stand van zaken Domein De Merel 

 
Daan De Veuster, schepen van sport, geeft een toelichting over de huidige stand van zaken van Domein De 
Merel. 
 
De uitbreiding van de tennisinfrastructuur door Laurence Courtois zal niet worden doorgevoerd.  
Dit project sprong af toen Laurence Courtois geen lening kreeg van de bank tenzij het gemeentebestuur 
hiervoor borg kon staan. Dit vormde helaas een te groot risico voor het gemeentebestuur.  
 
Momenteel worden nog geen pistes uitgesloten en wordt er door het gemeentebestuur met geïnteresseerden 
en eventuele nieuwe investeerders gesproken.  
 
Intussen werd er al wel volop gewerkt aan de toegangswegen en de parking van het domein. Deze naderen 
hun voltooiing.   
 

6. Voorstelling nieuwe leden + ontslagnemende leden 
 
Geen enkele vereniging ging niet in op de herinnering om zich te heraansluiten bij de Sportraad, nadat zij twee 
opeenvolgende algemene vergaderingen niet aanwezig waren. Er wordt dus geen enkele vereniging als 
ontslagnemend beschouwd.  
 
Volgende verenigingen stelden zich kandidaat als lid van de algemene vergadering en worden na een korte 
voorstelling met handgeklap aanvaard door AV. Vanaf heden worden zij als volwaardig lid beschouwd van de 
Sportraad: 

- Tipicon bvba 
- ZVC Elysium FC 
- Fitlab Nottebohm 

 
Volgende vereniging vulde een formulier in tot heraansluiting bij de sportraad aangezien zij twee 
opeenvolgende vergaderingen niet aanwezig was. Deze vereniging wordt ook met handgeklap heraanvaard. 

- OKRA Sint-Job 
 
 



 

 
7. Raad van bestuur sportraad 

 
De raad van bestuur van de sportraad wordt kort voorgesteld door de voorzitter. Zij worden door de voorzitter 
hartelijk bedankt voor hun geleverde prestaties van het afgelopen jaar.  
  
 

8. Goedkeuring financieel verslag + aanduiding rekeningnazichters  
 
De penningmeester, Koen Aussems, geeft een toelichting bij dit agendapunt. 
 
Het financieel verslag van 2015 werd nagekeken door  

- Mark Verlinden (De Kleitrappers) 
- Jean Van Gutschoven (Neos Sportos)  

 
De rekeningnazichters stelden geen onnauwkeurigheden vast bij het financieel verslag en stelt de AV voor om 
de jaarrekening van 2015 goed te keuren en de raad van bestuur, voor het boekjaar 2015, te ontlasten van haar 
verantwoordelijkheid.  
Een beknopt overzicht van de in- en uitgaven werd reeds meegestuurd per mail met de uitnodiging van de 
algemene vergadering. Ook is het overzicht te bekijken op de powerpoint voorstelling. 
De AV gaat akkoord met het voorgestelde financieel verslag. 
 
Onder de aanwezige leden worden twee Chinese vrijwilligers aangeduid die volgend jaar de rekeningen zullen 
nazien. Er stelden zich immers geen vrijwilligers kandidaat.  
Op basis van een willekeurige trekking werden volgende personen aangeduid. 
 

- Christophe Huybrighs (Fitlab Nottebohm) 
- Patrick Van de Leur (Kai-Jitsu-Ryu) 

 
Zij zullen volgend jaar tijdig gecontacteerd worden door de sportdienst. 
 
 

9. Informatie vanuit de sportdienst 

Enkele interessante evenementen en informatie voor de verenigingen worden toegelicht door de 
sportconsulent. 

 

9.1 14e Brechtse Stratenloop 

 

De stratenloop wordt op 24 juni voor de 14e keer georganiseerd.  

 

Er wordt dit jaar voor de eerste maal een Kleuter-ouder Run georganiseerd. Zo kunnen ook  de 

jongste lopertjes deelnemen aan de stratenloop. De kleuters lopen, vergezeld door een 

persoonlijke begeleider (hoeft geen ouder te zijn) en de mascottes 'Kik en Eek' over de 

Gemeenteplaats. De afstand bedraagt iets meer dan 100 meter. Er worden geen tijdsregistraties 

afgenomen en er zijn geen winnaars of verliezers. Het plezier staat centraal! 

 

Het goede van de voorbije jaren wordt behouden en geoptimaliseerd. De stratenloop moet een 

groots volksfeest blijven. Op de Gemeenteplaats zullen opnieuw allerhande kermisattracties, 

eetstandjes en een tapwagen staan. Er zal ook een gratis optreden georganiseerd worden van de 

band Four of a Kind.  



 

 

De sportverenigingen worden opnieuw uitgedaagd om deel te nemen met hun leden aan de 

stratenloop. Zij kunnen deelnemen in hun clubkledij of uniform en zich zo extra in de kijker lopen bij 

het publiek. De clubs kunnen bovendien hun pakket en shirts afhalen de dag voordien op de 

sportdienst en krijgen korting op de deelnameprijs vanaf 10 inschrijvingen.   

 

9.2 Brechtse kampioenenviering - 18 februari 2017 

 

De datum voor de kampioenenviering van 2017 wordt meegedeeld aan de aanwezigen. De clubs 

zullen tijdig verwittigd worden wanneer ze hun kampioenen kunnen registreren voor de huldiging. 

Het vieren van de gouden vrijwilliger, iemand die reeds 21 jaar of langer actief is binnen de 

vereniging, wordt toegelicht. Deze gouden vrijwilligers kunnen ook gehuldigd worden op deze 

kampioenenviering.   

 

9.3 Nieuwe uitbater Sporthal De Ring 

 

Vanaf 1 juli 2016 zal de concessie van de Sporthal De Ring overgedragen worden van Emily Van 

Loon op Luc De Coster. De gebruiker van de sporthal zal hier weinig hinder van ondervinden.   

Er zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd in de concessie die voelbaar zullen zijn voor de 

sporthalgebruiker: 

• De tarieven voor de erkende sportclubs werden gewijzigd. Er zal niet meer gewerkt 

worden met dal- en piekuren zoals in het verleden. De tarieven werden ook lichtjes 

geïndexeerd. Er zal wel gewerkt worden met een hoeveelheidkorting voor 

verenigingen die de sporthal veelvuldig reserveren en een doelgroepkorting voor 

senioren, jongeren en mensen met een beperking.  

• De sporthaluitbater zal 6 dagen in de week 2 uur poetshulp krijgen van een 

gespecialiseerde poetsfirma. Op deze manier hopen we een nog meer 

gebruiksvriendelijke sporthal te kunnen garanderen voor iedere gebruiker.  

 

9.4 Hervormingen subsidiereglement 

 

Het decreet Lokaal Sportbeleid verplicht gemeenten op dit moment o.a. om minstens 25% van de 

subsidies die zij van Vlaanderen ontvangen, te investeren in de kwalitatieve uitbouw van de 

sportclubs via een doelgericht subsidiebeleid.  

De Vlaamse regering wil meer autonomie geven aan de steden en gemeenten. Daarom besliste zij 

om in principe vanaf 1 januari 2016 deze subsidies aan lokale overheden voor sport (en tevens de 

subsidies voor lokaal cultuur- en jeugdbeleid) over te hevelen naar het Gemeentefonds. Dat 

betekent dat Vlaanderen de gemeenten de vrijheid geeft om de middelen die vroeger verplicht 

moesten ingezet worden (bijvoorbeeld voor sportclubs) ook aan andere zaken te 

besteden. Concreet betekent dit dat de verplichting voor gemeenten om sportclubs te subsidiëren 

en te ondersteunen wegvalt. Dit betekent niet dat de subsidies zullen wegvallen, dat is een vrije 

keuze van elke stad of gemeente. 

 

Concreet betekent dit voor de sportverenigingen absoluut niet dat de geldkraan zal dichtgedraaid 

worden. De pot zal hetzelfde blijven. De subsidies zullen enkel op een andere manier verdeeld 



 

worden. Hierbij willen we als sportraad en sportdienst een zo eenvoudig en duidelijk mogelijk 

systeem hanteren.  

Om dergelijk systeem op te starten zal er een werkgroep opgestart worden die zich verder zal 

verdiepen in deze kwestie en zo een voorstel zal voorleggen aan de sportraad. Ann Verhoeven 

van Dansgroep Syrah stelt zich kandidaat om lid te worden van deze werkgroep.  

Ook de sportclubs zullen bevraagd worden rond deze kwestie. Zij kunnen een elektronische 

vragenlijsten verwachten in het begin van juni. 

 

9.5 Oppepper - Breng pit in je vereniging! 

 

Op maandag 17 oktober 2016 zal opnieuw een vormingsavond ‘Breng pit in je vereniging!’ 

georganiseerd worden. Er zal keuze zijn uit verschillende workshops. 

Deze vormingsavond wordt georganiseerd in samenwerking met de cultuurdienst, welzijnsdienst 

en jeugddienst.  

Deze avond biedt naast de interessante vormingen ook de kans om te netwerken met andere 

verenigingen op de receptie achteraf.  

 

9.6 De Vaart Verjaart – door sportpromotor, Bieke Van Gils 

 

In 2016 verjaart de Vaart: het kanaal Dessel- Turnhout- Schoten zal dan respectievelijk 142 (voor 

het jongste gedeelte: Sint-Lenaarts-Schoten), 150 (Turnhout-Sint-Lenaarts) en 170 (Dessel-

Turnhout) jaar oud zijn. In 2016 zal dus het overgrote gedeelte van het kanaal 150 of 170 jaar 

bestaan en vieren we dit jubileum in én met al de tien gemeenten die langs het kanaal liggen. 

Ook in Brecht worden er heel wat activiteiten georganiseerd ter ere van de verjaardag:  

 

• De vereniging Esthetica Gymteam organiseert op 29 mei een badeendjesrace. De 

eendjes worden aan Brug 10 om 10.00 uur het water ingelaten. Het eendje dat na 

een uur het verst geraakt is is de winnaar.  

• We laten een kanaalboot (een zgn. 'Kempenaar') een reis maken langs de 

gemeenten die aan het kanaal liggen. In elke gemeente houdt de boot gedurende 

een weekend halt. De boot doet dan dienst als 'ankerpunt', waar allerlei activiteiten 

kunnen plaatsvinden. De boot meert aan in de zwaaikom van Brug 10 in Brecht op 

maandag 6 juni en zal blijven liggen tot en met zondag 12 juni. Voor het programma 

zie verder. 

• Op het jaagpad langs de Vaart (in de centraal gelegen gemeenten Rijkevorsel, 

Beerse en Turnhout) organiseren we op 26 juni het wereldrecord lijndansen. Hiervoor 

gaan we op zoek naar minstens 5000 dansers , van jong tot oud. We leggen als 

gemeente een bus in voor de geïnteresseerden.  

 

10. Rondvraag 

 
Er worden geen opmerkingen of vragen genoteerd. De vergadering wordt hier afgesloten. 
De voorzitter dankt iedereen nogmaals voor zijn aanwezigheid en nodigt iedereen nog uit voor een afsluitende 
receptie met hapjes en drankjes. 
 
 



 

Voor verslag: Sportconsulent: Hendrik Braspenning 


