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1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Het verslag van 13 juni 2018 wordt goedgekeurd.  
 
 
2. Naschools gebruik schoolsportinfrastructuur Sint-Job 
 
Maria Middelares: 
 
Ondertussen werd er een samenwerking opgestart met Maria Middelares. De sportdienst heeft vanaf 1 september 
het beheer overgenomen van de turnzaal op de naschoolse uren, alsook in de vakantieperiodes. Ze betaalt 
hiervoor een maandelijkse vergoeding van 600 euro aan de school. Alle afspraken werden gebundeld in een 
huurovereenkomst. In deze  overeenkomst staat vermeld dat de school zich ertoe verbindt een aantal 
investeringskosten aan de sportinfrastructuur te financieren binnen een termijn van 3 jaar (waaronder het inrichten 
van de berging, realisatie van kleedcabines, LED verlichting, …). 
 
Er werd ook een huishoudelijk reglement opgemaakt dat de huisregels vervat voor de huurders (sportclubs). Dit 
reglement is gebaseerd op de huisregels van Sporthal De Ring. 
 
In het retributiereglement werden de tarieven geformaliseerd. De tarieven zijn identiek aan de prijzen van 1/3 e 
zaaldeel van sporthal De Ring (of de kleine sportzaal).  
 
Eind augustus ging er een overlegvergadering met plaatsbezoek door in Maria Middelares. Ondertussen zijn 
Esthetica en Jump it goed gestart. Er zijn nog een aantal clubs die interesse hebben en die mogelijks ook een 
werking zullen opstarten. Er zijn nog gesprekken lopende. 
 
 
Kristus Koning: 
 
Het nieuwe sportlokaal van de lagere school van Kristus Koning (omgebouwde refter - subsidiedossier) werd 
ondertussen ook in gebruik genomen. Onder andere dansgroep Syrah is actief. De zaal kreeg een nieuwe vloer 
(sportgietvloer) en werd eveneens voorzien van spiegels. Alle afspraken verlopen rechtstreeks tussen de 
schooldirectie en de dansgroep. Naast Syrah zijn er nog andere gebruikers. 
 
Tegen de zomervakantie 2019 dient het subsidiereglement herschreven te worden door de sportdienst/sportraad 
zodat ook de gebruikers van de sportlokalen van Kristus Koning in aanmerking komen voor een huursubsidie. 
 
 



3. Advies – Retributiereglement Maria Middelares  
 
In het retributiereglement werden de tarieven geformaliseerd. De tarieven zijn identiek aan de prijzen van 1/3 e 
zaaldeel van sporthal De Ring (of de kleine sportzaal).  
 
Volgende opmerkingen worden genoteerd: 
 
Artikel 5: 
 
Dient de alinea over annulering bij overmacht anders geformuleerd te worden? Is het voor de gebruikers duidelijk 
dat men ook bij overmacht een annuleringsverzoek dient te sturen aan de sportdienst? 
Er wordt afgesloten met de zin dat in voorkomend geval bij annulatie verzoek expliciet melding dient gemaakt te 
worden dat er overmacht wordt ingeroepen. 
 
Artikel 6: 
 
Schrappen retributie parking. Er is geen parking aanwezig op het domein. 
 
Aanpassen alinea: 
Indien het een extreme vervuiling betreft waarbij de kosten voor het schoonmaken van de accommodatie de 
forfaitaire retributies overschrijden, dan worden de werkelijk gemaakte schoonmaakkosten doorgerekend aan de 
gebruiker. 
 

De sportraad geeft unaniem positief advies aan het voorstel van het retributiereglement voor de turnzaal van Maria 
Middelares. Het reglement zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad van 13 september 2018.  

 
 
4. Toekomst sporthal De Ring 
 
Tijdens de collegezitting van 3 september 2018 werd de toekomst van Sporthal De Ring besproken. Voor deze 
gelegenheid werd de sportconsulente uitgenodigd voor het geven van een gepaste toelichting. Daarbij werd ook het 
advies van de sportraad (van 13 juni 2018) voorgesteld. 
 
Het schepencollege volgde het advies van de sportraad: 
 
Het ‘sport’gedeelte mag in gemeentelijk beheer verdergezet worden. Hiervoor zullen de nodige wijzigingen 
voorzien worden in het organogram. Dit wil zeggen dat er in de toekomst in het organogram 2 VTE 
sporthalmedewerkers en 0,5 VTE administratieve medewerker voorzien zullen worden.  
De overeenkomst met de private poetsfirma zal niet verlengd worden (einddatum overeenkomst is 30 juni 2019). 
Het takenpakket van de sporthalmedewerkers zal verder uitgebreid worden met het volledige onderhoud van de 
sporthal en sanitaire ruimtes (met uitzondering van de cafetaria). Zo kan het dagelijkse onderhoud van het sanitair 
correcter verlopen.  
 
Uitbating cafetaria: 
Ook voor dit deel volgde het schepencollege het advies op van de sportraad. 
De sportdienst kreeg de opdracht om verder onderzoek te doen naar de welwillendheid (interesse, draagvlak, …) 
van de Brechtse sportclubs om mee te stappen in dit verhaal. Zijn er kandidaat sportclubs in Brecht om de uitbating 
van de cafetaria in handen te nemen? 
 
Er zal in dat kader een informatievergadering georganiseerd worden in GC Jan vander Noot door de sportdienst. 
Alle erkende Brechtse sportclub zullen hiervoor een uitnodiging krijgen. Er wordt verder bekeken of het mogelijk is 
om een praktijkvoorbeeld te voorzien waarbij bijvoorbeeld een sportclubafgevaardigde die de uitbating in handen 
heeft van de sportkantine in een buur- of regiogemeente aanwezig kan zijn tijdens de informatievergadering in 
Brecht. Op die manier kunnen de clubs bijkomend geïnformeerd worden over de impact op de werking van hun 
vereniging. En hebben zij de kans om gericht vragen te stellen aan een ervaringsdeskundige over de werkwijze, het 
inzetten van vrijwilligers, dagelijks onderhoud, coördinatie, bestellingen, …  
 
De sportraad is blij dat het advies werd gevolgd. Toch willen zij aandacht voor de haalbaarheid van de vraag over 
de ruime openingsuren (namiddaguren). De omstandigheden (ligging, terras, …) zijn ongunstig om hier een 



bloeiende horecazaak te creëren tijdens de daguren. De sportraad denkt meer in een sportkantine die opent tijdens 
de uren dat er gesport wordt. 
 
 
5. Voorbereiding kampioenenviering 
 
Na afloop van de vorige kampioenenviering vond er een evaluatie en brainstorm plaats ivm de toekomst van de 
kampioenenviering. Er werd toen beslist om de viering in een gloednieuw jasje te steken. 
 
De uitwerking van dit nieuwe concept zal opgemaakt worden door een aparte werkgroep van de sportraad die zal 
doorgaan op maandag 24 september 2018 om 19.30 uur in GC Jan vander Noot. 
 
Naast een nieuw concept, dient er ook een nieuwe naam gekozen te worden. 
De viering zal plaats vinden in GC Jan vander Noot op vrijdag 22 februari 2019. 
 
 
6. Financieel verslag 
 
Het financieel verslag met een overzicht van de in- en uitgaven van de zichtrekening zal volgende vergadering 
voorgesteld worden nadat de financiën van de stratenloop zijn afgerond. 
 
 
7. Post 
 
/ 
 
 
8. Varia 
 
Stand van zaken kunstgrasveld Sint-Job: 
De gemeente Brecht startte een officiële procedure bij de rechtbank op. Er was een zitting op 29 juni 2018. Tijdens 
die zitting dagvaardde Stadsbader een transportfirma. Deze laatste vroeg om uitstel en heeft dat ook gekregen. Op 
28 september is de volgende zitting ingepland. 
Ondertussen heeft de Nederlandse onderzoeksfirma KIWA op vraag van de gemeente Brecht extra testen gedaan 
naar de samenstelling van de onderlagen van het kunstgrasveld en heeft haar bevindingen in een verslag 
overgedragen aan het gemeentebestuur. Deze bevindingen zullen door de raadsheer van de gemeente Brecht 
meegenomen worden in de procedure. 
 
Stand van zaken Domein De Merel / cyclocrossparcours: 
Op zondag 30 september om 12.30 uur wordt een tryout georganiseerd van het gloednieuwe cyclocrossparcours. 
Daan De Veuster zal de aanwezigen voorzien van een toelichtend woordje. Het gemeentebestuur voorziet een 
drankje om samen te toosten. 
Het WAC team organiseert voor deze gelegenheid een allereerste TRY-OUT jeugdwedstrijd op het parcours. Er zijn 
wedstrijdjes voor de jeugd in verschillende reeksen, niet alleen voor ervaren renners maar ook voor jeugd-
recreanten zijn er aparte reeksen voorzien.  
Momenteel wordt er nog hard gewerkt op de site van de Merel om het gloednieuwe cyclocrossparcours verder af te 
werken. Het wordt een uitdagend parcours met een lengte van 1,5 km dat permanent berijdbaar is met de crossfiets 
en de mountainbike. Bij de aanleg wordt de gemeentelijke technische dienst bijgestaan door de expertise van het 
WAC team.  
 
Daan De Veuster verduidelijkt dat er nog steeds gesprekken lopende zijn omtrent de tennishal. 
 
Inhuldiging nieuwe loopomloop: 
Op zondag 9 september werd de nieuwe loopomloop ingehuldigd. Het was een zeer geslaagde inhuldiging. Er was 
veel belangstelling, vooral Runnin’Brecht was goed vertegenwoordigd.  
 
Nieuwe kandidaat bestuurslid 
Er bood zich een nieuw kandidaat bestuurslid aan voor het bestuur van de Sportraad: Luc Truyts van Neos Sportos. 
De bestuursleden beslissen om Luc uit te nodigen als waarnemer tot aan de volgende verkiezingen van de 
Algemene Vergadering. Jef Van Dyck zal contact opnemen met Luc. 

https://www.brecht.be/vrije-tijd/sport/sportinfrastructuur/cyclocrossparcours-de-merel


 
Maand van de sportclub 
Ter gelegenheid van de Maand van de sportclub heeft de sportdienst een sportclubkaart ontwikkeld en laten 
drukken. Alle Brechtse schoolkinderen krijgen een sportclubkaart via de school (totaal 2.500 ex). Als ze 2 stempels 
of handtekening verzamelen, dan kunnen ze de kaart inruilen voor een sportcadeau. Een eerste stempel kan 
verdiend worden op de sportclub, een tweede op school (als ze in sportkledij naar school komen op woensdag 19 
september).  
 
Terugkoppeling werkgroep stratenloop 
Op 10 september kwam de werkgroep samen voor de evaluatie van de stratenloop. Hiervan zal een 
evaluatieverslag opgemaakt worden. 
 
Terugkoppeling werkgroep Fietshappening 
Op 23 september gaat de Fietshappening door. Er is een uitgebreid aanbod aan begeleide trainingsritten voor 
wielertoeristen en mountainbikers. Daarnaast is er ook een kortere mountainbiketocht voor beginnende of minder 
ervaren fietsers en kinderen. 
 
 
9. Volgende vergadering(en): 

 
- Werkgroep Kampioenenviering: maandag 24 september 2018 om 19.30 uur (GC Jan vander Noot) 
- Tryout Cyclocross parcours: zondag 30 september 2018 om 12.30 uur (domein De Merel) 
- Bestuur sportraad: maandag 5 november om 20.00 uur (GC Jan vander Noot) 

 
 
 


