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 agenda    verslag: Verslag Bestuur Sportraad 

vergaderdatum: 02/10/2017 
voorzitter: Jef Van Dyck 
verslaggever: Rika Rits 
aanwezige bestuursleden: Jef Van Dyck, Bart Van Hooydonck, Emily Van Loon, Marcel Donkers, Rita 

Mattheeussen, Hilde Lenaerts, Koen Aussems, Viviane Van Brussel. 
aanwezige waarnemers: Rika Rits (sportconsulente) 
afwezig met kennisgeving: Guy Dierick, Hendrik Braspenning, Daan De Veuster (schepen van sport). 
  

 
1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 
 
Het verslag van 26 juni 2017 wordt goedgekeurd.  
 
Opvolging:  

- Teambuilding bestuur Sportraad: activiteit “Escape Room” dient nog verder uitgewerkt te worden.  
- Volgende agendapunten worden verzet naar een later moment (omwille van de drukte rond de sporthal):  

o brainstorming werking sportraad 2017 
o nieuwe opstart werkgroep hervorming subsidies 

 
 
2. Sporthal De Ring 

 
Stopzetting concessie 
De uitbater van Sporthal De Ring, Luc De Coster, heeft eenzijdig de concessie stopgezet met ingang vanaf 1 
september 2017.  
 
Vanaf 1 september werd het beheer van de sporthal overgenomen door de sportdienst. Dit betekent dat de 
sportdienst (voorlopig tijdelijk) instaat voor de reservaties, facturatie, onderhoud, toezicht, herstellingen en andere 
administratieve opvolging. 
 
Op 4 september was er een overleg met de sportclubs over de stand van zaken. Alle activiteiten, trainingen en 
wedstrijden van de sportclubs konden blijven doorgaan. 
 
Aanstelling toezichter 
Midden september nam collega Patrick Wouters de taak als toezichter op zich. Patrick werkt al meer dan 20 jaar bij 
de gemeentelijke groendienst maar had aangepast werk nodig omwille van chronische problemen met zijn 
achillespees. Patrick zelf is alvast zeer enthousiast over zijn nieuwe (tijdelijke) functie. Hij verzorgt het onderhoud 
van de sportzalen, helpt het sportmateriaal op te stellen, overhandigt de sleutels van de kleedkamers, zorgt voor 
EHBO bij sportongevallen, doet kleine onderhoudswerken en klusjes en zorgt ervoor dat het huishoudelijk 
reglement wordt nageleefd. Patrick is aanwezig van dinsdag tot vrijdag (avonden) en op zaterdagvoormiddag. 
Er werd een 'tijdelijk' toezichterslokaal ingericht in scheidsrechterkleedkamer nr 8. Deze kleedkamer is tijdelijk 
buiten gebruik. 
 
Ook voor de sportactiviteiten die overdag plaats vinden in de sporthal, werd een gepaste oplossing uitgewerkt. De 
gemeentelijke bodes zorgen voor het openen en sluiten van de toegangsdeuren. Vanaf 14.00 uur neemt dan de 
nieuwe cafetaria-uitbater deze taak op zich. 



 
Reservaties en facturatie 
De reservaties verlopen via de sportdienst, maar dienen wel online aangevraagd te worden. Er werd een online 
reservatieformulier aangemaakt: via http://www.brecht.be/sporthaldering 
Voorlopig worden de reservaties bijgehouden in een Outlook-agenda. 
De facturatie dient volgens het reglement voor het gebruik aangerekend en betaald te worden. Maar deze zijn nog 
niet opgemaakt en zullen later verzonden worden. De clubs werden hiervan op de hoogte gebracht. 
De cultuurdienst is bezig met de implementatie van een nieuw softwarepakket voor zaalreservaties. De sportdienst 
pikt hier op in zodat aanvragen en facturatie vanaf 1 januari 2018 sneller en automatisch verwerkt kunnen worden. 
 
Nieuwe uitbater cafetaria 
De cafetaria van sporthal De Ring is sinds enkele dagen terug geopend. Het gemeentebestuur sloot een (hetzij 
voorlopig tijdelijke) overeenkomst Ter Bede af met Paul Melsen. Hij zal gedurende de komende 6 maanden de 
cafetaria uitbaten. Paul heeft de nodige horeca-ervaring vergaard bij de uitbating van het Merelhuisje. 
 
Paul serveert je graag een drankje op volgende uren: 

Weekdagen:       van 13.30 uur tot … 
Zaterdag:            van 12.00 uur tot … 
Zondag:               van 9.00 uur tot 19.00 uur 

 
Toekomst beheer sporthal De Ring 
In de loop van de volgende maanden zal het gemeentebestuur zich verder beraden over de toekomst van het 
beheer van de sporthal. Wordt er opnieuw een concessieovereenkomst uitgeschreven voor het beheer van de 
ganse sporthal en cafetaria of komt er één definitieve opsplitsing tussen het beheer van de cafetaria en de sporthal. 
 
Annulatie uren Klopstokia 
Klopstokia (rolschaatsclub actief in de sporthal van Kristus Koning) reserveerde in april 2017 via het 
seizoensformulier uren in sporthal De Ring voor een gans seizoen 2017-2018 (dinsdagavonden van 19.00 tot 20.00 
uur). Vorige week echter lieten zij weten te willen afzien van de gereserveerde uren. De vereniging kan echter deze 
uren niet opzeggen (er is maximum 10% annulatie mogelijk).Door ondertekening van het reglement gingen zij 
akkoord met de regels rond annulaties.  

Artikel 11 – Annulatie 
Verenigingen die de sportzaal huren op jaarbasis mogen tot één maand voor het begin van een kwartaal aan de sporthaluitbater de 
dagen opgeven waarop geen gebruik zal gemaakt worden van de hen toegewezen uren. Deze uren worden dan niet in rekening 
gebracht. Het totaal aantal geannuleerde uren dat niet aangerekend wordt, kan maximum 10% bedragen van het totale aantal 
gehuurde uren op jaarbasis. 

Normaliter zou de vereniging hiervan al in juni 2017 een factuur moeten ontvangen hebben van de uitbater. Maar 
omwille van uitzonderlijke omstandigheden (stopzetting van de concessie), werden deze facturen (nog) niet 
verzonden. Per 1 september loopt de facturatie dan ook niet meer via de sporthaluitbater, maar via het 
gemeentebestuur. 

Artikel 21 – Betalingen 
Alle vergoedingen voor gebruik van de sporthal dienen betaald te worden. 

- Sportverenigingen, welke een seizoensovereenkomst hebben, betalen per kwartaal voorafgaand aan het gebruik. 
- Sportbeoefenaars die eenmalig gebruik maken, betalen voorafgaand aan het gebruik. 

Indien de gebruiker niet komt opdagen, wordt steeds de gebruiksvergoeding aangerekend. 

De vereniging was aanwezig tijdens het jaarlijkse overleg van de uurverdeling in april 2017 en verklaarde tevens via 
hun aanvraagformulier dat zij akkoord gaan met het huishoudelijk reglement.  
 
Klopstokia reserveerde daarnaast ook de sporthal voor hun evenement op zaterdag 21 oktober 2017. Deze datum 
willen zij echter wel behouden. Op die zaterdag zijn er dan wel 3 verenigingen die de zaal niet kunnen gebruiken, 
namelijk Esthetica (5 uur), Dancarta (4 uur) en zaalvoetbal De Ring(5 uur). De ganse dag is gevuld met activiteiten. 
 
De sportraad is bereid om een alternatief voorstel te doen. De vereniging zal een factuur ontvangen voor het 
gebruik van de sportzaal (2/3e zaal) voor de periode van september tot en met december 2017. Daarbij zal de 
maximum van 10% annulatie afgetrokken worden (vermoedelijk een kostprijs van circa 200 euro). De 
gereserveerde uren van 2018 zullen niet verder aangerekend worden. 
Indien de vereniging akkoord gaat met dit voorstel, dan kan ook het geplande event doorgaan op zaterdag 21 
oktober.  
 

http://www.brecht.be/sporthaldering


Annulatie uren zaalvoetbal De Ring 
Ook Zaalvoetbal De Ring reserveerde in april 2017 via het seizoensformulier uren in sporthal De Ring voor een 
gans seizoen 2017-2018. Op zaterdagavonden worden de uren ingevuld. Maar op maandagavonden starten deze 
uren pas vanaf januari (op het formulier staat vanaf september). 
Verantwoordelijke Emily Van Loon haalt aan dat dit vooraf mondeling was afgesproken met Luc De Coster. Hij ging 
ermee akkoord dat dit zo op het formulier werd aangevraagd, doch dat de uren niet zouden ingevuld worden en ook 
niet gefactureerd worden door Luc. Emily paste deze werkwijze toe omdat er vooraf onduidelijkheid was omtrent de 
aanvragen voor een gedeeltelijk seizoen. 
 
De sportraad adviseert om (rekening houdende met de omstandigheden en eerdere afspraken tussen Luc De 
Coster en de zaalvoetbalvereniging) een waarschuwing te formuleren. De uren op maandagavonden van 
september tot en met december zullen niet aangerekend worden. 
  
 
3. Verzekering sportongevallen (zeker sporten) 
 
Koepelorganisatie ISB heeft via Ethias een groepsverzekeringspolis voor sportongevallen en burgerlijke 
aansprakelijkheid. Ook de gemeente Brecht is via deze weg verzekerd voor alle gemeentelijke sportactiviteiten. 
Eén van de accenten in het beleid van Muyters is inzetten op ‘werkende’ mensen en hen te laten sporten. Tevens 
zet de sportdienst zich ook hard in om inwoners buiten clubverband ook vrijblijvend te laten sporten (= 
andersgeorganiseerd sporten) bv. joggen op de Finse piste, wandelen, fietsen, MTB ... Maar tot op heden was er 
voor deze personen geen mogelijkheid om zich te laten verzekeren voor sportongevallen, noch om zich te laten 
begeleiden in het veilig sporten. 
 
ISB stelde de vraag of de gemeente Brecht als proefgemeente de individuele sportverzekering inclusief deskundig 
sportadvies en fitte tips wil aanbieden aan haar inwoners. Belangrijk is dat het om een aanbod gaat van ISB vanuit 
de ISB-Sportverzekering. Zo kan de gemeente Brecht een extra service en aanbod aanbieden aan haar burgers 
door middel van een individuele sportverzekering met info over veilig sporten. ISB werkt daarvoor samen met Zeker 
Sporten. De burger betaalt en handelt (online) rechtstreeks af via Zeker Sporten (20 euro per persoon per jaar). 
Deze service biedt een meerwaarde voor de Brechtse inwoners  
 
Meer info via www.zekersporten.be/brecht  
 
 
4. Subsidie fusietornooi voetbalclubs 
 
Op 26 augustus vond een fusietornooi plaats waar de 3 grote voetbalclubs uit de deelgemeenten het tegen elkaar 
opnamen. Op die dag was er in elke club een tornooi met ploegen uit de 3 deelgemeenten. De voetbalvereniging 
stelde vooraf de vraag aan de sportraad of deze kan instaan voor het bekostigen van de bekers voor dit 
samenwerkingsverband tussen de 3 clubs. 

Deze vraag werd eerder per e-mail doorgestuurd aan de bestuursleden waarbij het antwoord positief was. De 
sportraad stelde een subsidie van 250 euro (inclusief BTW) ter beschikking (naar analogie van de ondersteunende 
budgetten voor de Fietshappening - samenwerking wielerclubs en het Brechts Jogcriterium. Daarvoor werd steeds 
250 euro voorzien met het oogpunt voor verbroedering / samenwerking tussen de verschillende verenigingen.  

De uitreiking van de wisselbeker is voorzien op vrijdag 6 oktober om 20.00 uur in de kantine van Sint-Job. Voorzitter 
Jef Van Dyck is present. 
 
De sportconsulente stuurt een e-mail naar de voetbalclub met de vraag naar hun rekeningnummer zodat de 
subsidie kan overgeschreven worden naar de club. Ook is er een kopie ter beschikking van de rekening van de 
beker. Deze bedraagt meer dan 250 euro, maar de sportraad beslist dat het maximum budget niet overschreden 
mag worden. 
 
 
5. Evaluatie Brechts jogcriterium 
 
Er waren dit jaar 4 organisaties binnen het jogcriterium. Tot op heden werd het criterium financieel ondersteund 
door de sportraad, maar dit was het laatste jaar. De organisatoren dienen vanaf heden zelf in te staan voor het 
bekostigen van de criteriumcadeaus. 

http://www.zekersporten.be/brecht


 
Er werden 55 criteriumcadeaus uitgewisseld. 
 
De sportconsulente stuurt de vraag naar de organisatoren of zij dan het criterium willen verder zetten met eigen 
financiële middelen. Iedere organisator brengt 75 of 100 euro in. 
Als één van de vier organisatoren negatief antwoordt, dan kan dit niet meer doorgaan. 
 
 
6. Voorbereiding kampioenenviering 
 
De Kampioenenviering zal plaats vinden op zaterdag 24 februari 2018. 
 
We plannen een werkgroep in op maandag 9 oktober. Viviane en Jef zijn alvast kandidaat om mee na te denken 
over de toekomstige invulling van de kampioenenviering. 
 
 
7. Oppepper – Geef pit aan je vereniging 
 
Na het grote succes van de vorige edities organiseert de dienst vrije tijd opnieuw Oppepper, dé vormings- en 
netwerkavond voor Brechtse verenigingen. Deze avond gaat door op donderdag 19 oktober 2017 in GC Jan 
vander Noot. 
 
Via een sessie speeddating kunnen verenigingen interessante weetjes en info uitwisselen, in sneltempo nieuwe 
bestuursleden leren kennen, het netwerk van verenigingen onderling verstevigen en, wie weet, misschien wel 
nieuwe samenwerkingsverbanden laten ontstaan.  
Inspinazie zorgt voor grappige improvisatie-intermezzo’s.  
En bovendien sluiten we de avond gezellig af met een hapje, drankje en een gezellige babbel. 
 
 
8. Terugkoppeling evaluatie werkgroep Brechtse Fietshappening 
 
Het verslag van de werkgroep wordt kort doorgenomen en zal toegevoegd worden aan de bijlage van dit verslag. 
 
De sportraad heeft de voorbije drie jaar gezorgd voor een financiële ondersteuning van 250 euro. Deze 
ondersteuning is ten einde. De verenigingen zullen zelfbedruipend de organisatie moeten verder zetten, maar 
worden nog wel administratief ondersteund in de organisatie door de sportdienst. 
 
 
9. Terugkoppeling werkgroep stratenloop 
 
Het verslag van de werkgroep wordt kort doorgenomen en zal toegevoegd worden aan de bijlage van dit verslag. 

- De volgende Brechtse stratenloop zal doorgaan op vrijdag 22 juni 2018.  
- Er wordt bekeken of het parcours (deels) kan gewijzigd worden. 
- Dit jaar was het financieel plaatje negatief. Er werd beslist om de deelnameprijs niet te verhogen, maar wel 

de cadeaus voor de deelnemers af te schaffen. 
 
 
10. Terugkoppeling fietspadencomité 
 
Jef Van Dyck geeft een korte terugkoppeling van de vergadering van 27 september 2017. 

 
 
11. Stand van zaken Kunstgrasveld Sint-Job 
 
De raadsheer van Stadsbader liet weten dat zij niet zullen ingaan op het voorstel tot het aanstellen van een 
deskundige in gemeenschappelijk overleg omdat zij geen akkoord kregen van hun onderaannemer. 
Naar aanleiding van deze nieuwe feiten liet ook de geschillenbeslechtingscommissie weten niet meer bevoegd te 
zijn in deze kwestie. 
Op aanraden van de raadsheer van de gemeente Brecht zullen nu de nodige stappen gezet worden naar de 
rechtbank van eerste aanleg. 



 
 
12. Stand van zaken Domein De Merel 
 
Dit punt wordt niet besproken wegens afwezigheid van schepen Daan De Veuster. 
 
 
13. Financieel verslag 
 
Penningmeester Koen maakte een financieel verslag met een overzicht van de in- en uitgaven van de 
zichtrekening. Dit wordt verdeeld onder de aanwezige bestuursleden en verder toegelicht.  
 
De rekening is de afgelopen jaren erg aan het dalen. Dit wordt verder opgevolgd. 
 
Voor de begroting van 2018 werd een voorstel gedaan om een deel van de kosten van de kampioenenviering voer 
te brengen van de sportraad naar de gemeentebegroting. 
 
 
14. Post 
 
/ 
 
 
15. Varia 
 

- Viviane Van Brussel nam ontslag als bestuurslid van Esthetica. Zij blijft nog wel actief binnen de vereniging 
maar meer op de achtergrond. Zij blijft verder ook present als bestuurslid in de sportraad namens 
Esthetica. 

 
 
16. Volgende vergadering(en): 

 
- Bestuur sportraad:  maandag 6 november 2017 om 20.00 uur (GC Jan vander Noot) 
- Werkgroep kampioenenviering: maandag 9 oktober 2017 om 19.00 uur (sportdienst)  


