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1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 
 
Het verslag van 2 oktober 2017 wordt goedgekeurd.  
 
Opvolging:  

- Sporthal De Ring: 
o Klopstokia aanvaardde het voorstel in verband met aanrekening van de geannuleerde uren 

- Volgende agendapunten worden verzet naar een later moment (omwille van de drukte rond de sporthal):  
o Subsidieverdeling 

- Individuele sportverzekering ‘Zeker Sporten’: 
o Kunnen we een overzicht bekomen van het aantal inwoners dat hierop heeft ingetekend? De 

sportconsulente vraagt dit na. 
 
 
2. Voorbereiding kampioenenviering (terugkoppeling verslag werkgroep) 
 
Op maandag 9 oktober vond een werkgroep vergadering plaats rond de toekomstige invulling van de 
kampioenenviering. Viviane en Jef waren aanwezig. 
 
De verkiezing van de titels zal op een nieuwe manier gejureerd worden. Voorheen gebeurde dit door een 3-
hoofdige jury die dan tijdens de kampioenenviering één winnaar per trofee verkoos uit de genomineerden. 
De jurering zal nu vooraf gebeuren. Er wordt een online systeem uitgewerkt waarbij er gestemd zal worden door 4 
verschillende categorieën: 

- Pers/media 
- Erkende sportclubs 
- Experten (Sport Vlaanderen, SVS, BOIC, sportfunctionarissen regio, ex-topsporters, ex-winnaars, …) 
- Gemeenteraad / Sportraad 

 
Aandachtspunten bij de nieuwe aanpak van de kampioenenviering 

- Er werd beslist om geen 5
e
 categorie ‘inwoners’ te voorzien. 

- Het reglement wordt aangepast met de nieuwe voorschriften.De sportconsulente maakt een lijst op met de 
namen van de personen in de verschillende categorieën. Deze lijst kan dan verder aangevuld worden door 
de bestuursleden van de sportraad.  

- Er wordt 1 formulier opgemaakt in Google forms dat gebruikt kan worden door de 4 categorieën. De 
stemmers dienen hun naam in te vullen waarbij de stem zal gecontroleerd worden op dubbels.  

- Elke categorie is goed voor 25% van de stemmen. 



- De personen op de lijst ontvangen een uitnodiging om hun stem uit te brengen. 
- Alle stemmers (met uitnodiging) kunnen maximum 1 stem uitbrengen. 
- We dienen een strikte timing te respecteren: 

o 12/01/2018: deadline insturen kandidaturen 
o 17/01/2018: Sportraad vergadering 
o 1/02 tot 14/02/2018: stemming jury 
o 24/02/2018: bekendmaking puntenverdeling tijdens kampioenenviering 

- Ook voor het insturen van de kandidaturen zal een Google form aangemaakt worden zodat alles digitaal 
kan verzameld worden. 

 
De jaarlijkse viering van de ‘vrijwilligers in de sport, dat verdient goud’, die 21 jaar actief zijn als vrijwilliger zal niet 
meer doorgaan. Deze viering was de afgelopen jaren steeds minder populair. 
 
De receptie werd voorheen uitbesteed aan de sporthaluitbater. Door de nieuwe situatie van de sporthal, zal ook 
deze procedure anders aangepakt worden. De receptie zal in eigen beheer georganiseerd worden.  
Er wordt weer een Brechtse vereniging aangesteld (oproep via e-mail) die zorgt voor het klaarzetten en afruimen 
van de zaal met 10 personen. Deze vereniging zal dan ook mee instaan voor de drankbediening tijdens de receptie. 
Hiervoor wordt een bedrag van 300 euro voorzien voor de vereniging. 
De dranken kunnen besteld worden via de nieuwe cafetaria-uitbater zodat overschotten kunnen worden 
teruggenomen. 
 
De tafels worden ontleend via de brandweer. Stoelen kunnen mogelijks ontleend worden via Esthetica (Viviane zou 
hiervan de kostprijs navragen inclusief vervoer). 
 
De werkgroep stelde ook voor om de avond te laten presenteren door een man/vrouw duo: Jef/Viviane? 
 
Om de viering verder in te vullen, zullen we beroep doen op Brechtse sportclubs die een demo komen geven. De 
sportconsulente stuurt hiervoor nog een e-mail rond. Het intermezzo mag maximum 3 minuten duren. 
 
 
3. Evaluatie Oppepper – Geef pit aan je vereniging 
 
Op donderdag 19 oktober vond de vormingsavond plaats in GC Jan vander Noot. Via een sessie speeddating 
konden de Brechtse verenigingen interessante weetjes en info uitwisselen, nieuwe bestuursleden leren kennen, en 
werd het netwerk van verenigingen onderling verstevigd. De grapjes van het improvisatieduo Inspinazie werden 
gesmaakt. De avond werd gezellig afgesloten met een hapje, drankje en een gezellige babbel. 
 
Er was een beperkte vertegenwoordiging vanuit de sportraad. 
 
 
4. Doelstellingen omgevingsanalyse 
 
De gemeente vraagt het advies van alle adviesraden in het kader van de opmaak van de omgevingsanalyse.  
 
De omgevingsanalyse is een beleidsvoorbereidend document dat het toekomstig bestuur voedt met alle relevante 
informatie. Op basis van deze informatie kunnen beleidsbeslissingen genomen worden en kan een eengemaakt 
(gemeente & OCMW) meerjarenplan worden opgesteld. 
 
De omgevingsanalyse bestaat uit 3 delen: 

- Interne analyse: de gemeentelijke administratie verzamelt relevant cijfermateriaal, interpreteert deze cijfers 
en doet aanbevelingen 

- Advies adviesraden: de adviesraden formuleren adviezen voor een toekomstig bestuur 
- Inspraak burgers: de burgers worden betrokken en krijgen mogelijkheid tot inspraak 

 
Het resultaat van deze 3 stappen wordt samengevoegd in 1 document dat in mei 2018 wordt voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Na de verkiezingen van oktober 2018 maakt de nieuwe bestuursploeg op basis van de 
omgevingsanalyse een gemeenschappelijk meerjarenplan voor de komende legislatuur. De schematische 
voorstelling van die proces zit in bijlage.  
 



De gemeente heeft zich geëngageerd om de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (DOD’s) –gegroepeerd rond 
5 pijlers-  van de Verenigde Naties op te nemen in haar beleid. Deze ontwikkelingsdoelstellingen zullen dus een 
belangrijke pijler in de omgevingsanalyse worden. Een korte introductie over de DOD’s is te vinden via volgende 
link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=WFkOdjAHTx0 
 
De gemeente verwacht dan ook van de adviesraden dat ze actief aan de slag gaan met de DOD’s bij het schrijven 
van hun adviezen voor de omgevingsanalyse. De opdracht is als volgt: 

1. Kies 5 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die jouw adviesraad belangrijk vindt. Kies maximum 2 
doelstellingen uit elke pijler (People, Planet, Prosperity, Partnership, Peace) 

2. Bekijk per doelstelling welke rol de gemeente kan spelen in het behalen van deze doelstelling. Formuleer 
de acties zo concreet mogelijk. 

 
Het advies van de raden dient ten laatste 31/12/2017 via de secretarissen aan de gemeentelijke administratie 
bezorgd te worden. 
 
De sportraad zal in dit kader een sportcafé organiseren op maandag 27 november om 20.00 uur (ontvangst om 
19.30 uur) in GC Jan vander Noot. Alle leden van de sportraad zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen. De 
bestuursleden worden ook gevraagd om aanwezig te zijn om mee te denken. 
 
 
5. Stand van zaken Kunstgrasveld Sint-Job 
 
De raadsheer van de gemeente Brecht heeft de opdracht gekregen om in overleg te gaan met de raadsman van 
Stadsbader. Stadsbader kan de procedure tot de rechtbank van eerste aanleg nog trachten af te blokken door te 
verwijzen naar de procedure voor de Geschillenbeslechtingscommissie.   
 
De insteek is dat de discussie over de gebreken van de grasmat als een nieuwe procedure voor de rechtbank wordt 
gebracht alsof er nog geen beslissing van de Geschillenbeslechtingscommissie is geweest. Dit is niet in 
overeenstemming met DBFM-lastenboek, dat de beslissing van de Geschillenbeslechtingscommissie als bindend 
aanziet, in zoverre er niet binnen de maand naar de rechtbank wordt gestapt. Geen van beide partijen deed dit. 
Voor Gemeente Brecht was dit een wel overwogen keuze in overleg met de voetbalclub.  
   

Duidelijk is alleszins dat de geschillenregeling van de DBFM-overeenkomst helemaal niet op punt staat. We zijn een 
jaar verder en zijn uiteindelijk tot een niet-uitvoerbare en niet-afdwingbare beslissing gekomen waarvan 
Kunstgrasvelden Cluster 3 nadrukkelijk zegt die niet te zullen uitvoeren.  
   

  
6. Stand van zaken Domein De Merel 
 
Schepen Daan De Veuster geeft een toelichting over de stand van zaken met betrekking tot de voorbesprekingen 
tot de mogelijke realisatie van een indoortennishal. Er zijn nog steeds gesprekken lopende. 
 
Er wordt ook nagedacht over de mogelijkheid voor de realisatie van een (oefen) cyclocrossparcours op de Merel die 
dan ook verder kan geïntegreerd worden in het permanente mountainbikeparcours. 
 
De voorziene budgetten voor de realisatie van de speeltuin en de Finse piste zullen pas in een later stadium benut 
worden wanneer er meer duidelijkheid is over de effectieve inplanting van de andere zaken. 
 
 
7. 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.  
 
 
8. Post 
 

- Verslag interradenoverleg: Jef Van Dyck geeft een toelichting over het verloop van deze vergadering. (het 
verslag wordt bijgevoegd als bijlage). 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=WFkOdjAHTx0


 
9. Varia 
 

- Teambuilding bestuur Sportraad: 
o De activiteit ‘Escape Room’ werd verder uitgewerkt. Er werd een lijst opgemaakt door de 

sportdienst met de mogelijkheden in de regio (met tarieven en dinermogelijkheden) 
o Er wordt gekozen voor de Escape Room in Antwerpen en aansluitend diner in de Burgerij. 
o De sportconsulente maakt een doodle op voor het vinden van een geschikte datum 
o Er wordt voorgesteld om een eigen inbreng van 20 euro te voorzien voor deze avond. 

- Sporthal De Ring: 
o Het schepencollege gaf toelating voor bijkomende administratieve ondersteuning op de sportdienst 

(12,50 uur) om zo de extra taken rond reservaties en facturatie mee op te kunnen vangen. 
o Er werd een toegangsverbod van 1 maand voor Sporthal De Ring uitgeschreven. 
o Er wordt een opmerking gegeven over de verlichting van de Sporthal. Die zou met meer aandacht 

naar duurzaamheid moeten bediend worden. De sportconsulente volgt dit verder op en staat in 
voor de terugkoppeling naar de toezichter. 

- Wordt er nog een nieuwe vorming georganiseerd in het voorjaar via Dynamoproject? De sportsconsulente 
kijkt dit na. 

 
 
10. Volgende vergadering(en): 

 
- Sportcafé: maandag 27 november om 20.00 uur (GC Jan vander Noot). 
- Bestuur sportraad:  maandag 4 december om 20.15 uur (GC Jan vander Noot) 
- Bestuur sportraad:  woensdag 17 januari om 20.00 uur (GC Jan vander Noot) 


