
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

 
 agenda    verslag: Verslag Bestuur Sportraad (ONLINE) 

vergaderdatum: 11/08/2020 
voorzitter: Jef Van Dyck 
verslaggever: Rika Rits 
aanwezige bestuursleden: Jef Van Dyck, Luc Truyts, Viviane Van Brussel, Koen Aussems 
aanwezige waarnemers: Rika Rits (expert sport), Charlotte Beyers (schepen van sport) 
afwezig met kennisgeving: Kirsten Meeuwis, Rita Mattheeussen, Mark Neutjens, Bart Van Hooydonck 
  

 
Vanwege de maatregelen in het kader van COVID-19 is deze bestuursvergadering online georganiseerd via 
Teams. 
 
1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 
 
Het verslag van 26 mei 2020 wordt goedgekeurd.  
 
 
2. Advies – Erkenning Brechtse sportverenigingen 
 
Om voor erkenning in aanmerking te komen, dienen de sportverenigingen te voldoen aan de voorwaarden 
omschreven in het erkenningsreglement. Erkende verenigingen komen in aanmerking voor een aantal voordelen 
die aangeboden worden door het gemeentebestuur (bv gratis ontlenen materiaal uitleendienst, goedkoper tarief in 
sporthal De Ring, huursubsidie, …). De erkenning wordt jaarlijks opnieuw toegekend, gelijklopend met de 
aanvaarding van de subsidiedossiers. 
 
Volgende verenigingen kunnen erkend worden omdat zij voldoen aan alle voorwaarden: 

- Aikido club Ganko sa no dojo 
- Badmintonclub Poona 
- Badmintonclub Sint-Job 
- Bracht in't Rood 
- Brachtse Bikers 
- Dancarta vzw 
- dans je fit! 
- dansstudio Syrah 
- De leukste Thuis 
- Esthetica Gymteam vzw 
- FC De Witte 
- Inyo Brecht 
- Jog4fun VZW 
- Judoclub Hirano Brecht vzw 
- Jump It 
- K. BRECHT SK. 
- K.F.C. SINT-LENAARTS 
- KAI JITSU RYU 
- Kfc St Job 
- Kon Duivenbond De Padvinders vzw 
- Koninklijk Klopstokia R.H.C. vzw 
- LRV Lessiusruiters Brecht paarden 
- LRV ponyclub Lessiusruiters Brecht 
- LRV Sint Lenaarts Rijvereniging 
- LRV Sint Willibrordus Overbroek 
- NEOS SPORTOS 
- Overvoc 



- OVOC 
- Rommersheide Sport vzw 
- Runnin'Brecht 
- st jobse pedaalridders 
- Stapelheyde RC vzw 
- Sunshine Trappers 
- Tafeltennisclub Sint Lenaarts 
- TC De Merel 
- The green puffins 
- TTV Powerrangers 
- TTV Vandakker 
- Visclub ons genoegen vzw 
- WTC De Durvers 
- WTC De kleitrappers 
- WTC De Rembokken 
- WTC De Stoempers 
- WTC Mastentop 
- WTC MISTRAL BIKERS 
- WTC sas 4 
- WTC Sint-Lenaarts 
- Yoga Ambika 
- ZVC V.B. United 

 
Volgende verenigingen worden erkend als Brechts sport-organisatiecomité: 

- COBEPA VZW 
- Fitlab Nottebohm 
- Kon. Hoop op de overwinning 
- loopvereniging de Kleipikkers 
- Omnisportkamp Brecht 
- Wacteam Brecht 
- WTC Den Trapas 
- WTC Het Verzopen Talent 

 
Volgende verenigingen kunnen niet voldoen aan 1 of meerdere erkenningsvoorwaarden en diende hiervoor 
een aanvraag tot uitzondering in. Deze verenigingen worden erkend als Brechtse sportvereniging op 
voorwaarde dat zij blijvend propaganda voeren naar de Brechtse bevolking en de nodige inspanningen 
leveren om Brechtse inwoners aan te trekken: 

- BC ‘t Centrum 
- BC Krijt op tijd 
- Copa voetbalstages  
- Dogs Training Center Brecht 
- GoPole vzw 
- Modelluchtvaartclub De Condors vzw 
- Onze duif  
- Royal Antwerp Hockey Club vzw 
- Squasclub De Zandbergen 
- TC TER BREME 
- teamxtreme 
- Visclub De Sardinnekes 
- WSV St-Michielstappers Brecht 

 
Opmerkingen: 

- Copa voetbalstages is een vereniging die een werking heeft volledig los van de voetbalclubs. Zij 
organiseren een voetbalspeeltuin voor 3- tot 5-jarigen als voorbereiding op een aansluiting bij een 
voetbalclub. Verder organiseren ze ook technische stages voor reeds voetballende kinderen. De 
vereniging sloot een aparte (zeer kostelijke) verzekering af voor hun leden rechtstreeks bij een 
verzekeringsmaatschappij, doch zij zijn niet aangesloten bij een sportfederatie. Zij zullen voor het 
werkjaar 2020-2021 aansluiten bij een sportfederatie en via die weg ook de verzekering regelen. Rika 
bezorgde hen de nodige informatie. Zij zullen een bewijs bezorgen om deze aansluiting te bewijzen. 



- TC Ter Breme; Het bestuur van de vzw bestaat momenteel uit 2 personen. Wettelijk gezien vormt dit 
geen probleem, maar volgens de gemeentelijke voorwaarden dienen dit minstens 3 bestuursleden te 
zijn. Zij zullen dit aanpassen. 

- Wandelclub St Michielsstappers: zij hebben verkeerdelijk neen geantwoord bij de vraag of ze 
aangesloten zijn bij een sportfederatie. Zij zijn al jaren aangesloten bij de wandelsportfederatie. 

 
Volgende vereniging heeft geen aanvraag tot erkenning ingediend en wordt geschrapt: 

- LRV Sint-Leonardus pony's 
 

De sportraad geeft positief advies over de erkenning van Brechtse sportverenigingen 2021 

 
Deze lijst wordt voorgelegd ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen.  
Na goedkeuring door het schepencollege zal de nieuwe lijst bezorgd worden aan de uitleendienst. 
 
 
3. Advies – Subsidieverdeling Brechtse sportverenigingen 

Brechtse sportverenigingen kunnen via de sportdienst jaarlijks een aanvraag doen tot het bekomen van 
subsidies. Voor sportverenigingen bestaan er 4 subsidiereglementen, die naar eigen keuze allemaal of gedeeltelijk 
aangevraagd kunnen worden: 

- Werkingssubsidies sportverenigingen 
- Impulssubsidies voor sportverenigingen met een kwalitatieve jeugdwerking 
- Huursubsidies voor niet-gemeentelijke indoor-sportinfrastructuur 
- Subsidies kadervorming 

 
Voor de uitbetaling van de werkingssubsidies en de impulssubsidies zullen uitzonderlijk dit werkjaar een 
aangepaste berekening toegepast worden aan de hand van een gewogen gemiddelde van de afgelopen 3 jaar. Dit 
wil zeggen dat de uitgekeerde subsidies voor het jaar 2019 doorwegen voor 50%, de subsidies voor het jaar 2018 
voor 30% en de subsidies voor het jaar 2017 doorwegen voor 20%.  
 
Een aantal verenigingen ontvingen in 2017, 2018 of in 2019 geen subsidies om uiteenlopende redenen. Voor deze 
verenigingen werd er een aangepaste berekening toegepast op basis van de beschikbare jaren waarin er wel een 
subsidie werd uitgekeerd. 
 
Voor de huursubsidies en de kadervorming zal er wel een berekening toegepast worden. 
 
De sportconsulent heeft ter voorbereiding de subsidieaanvragen verbeterd en de resultaten verwerkt in een tabel. 
Een aantal dossiers met onduidelijkheden worden besproken. In de bijlage van het verslag zal de tabel toegevoegd 
worden. 
 

De sportraad geeft positief advies over de bijgevoegde verdeling voor het uitkeren van de subsidies voor 
sportverenigingen 2019-2020. 

 
De subsidieverdeling wordt voorgelegd ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen.  
 
 
4. Uurverdeling sportinfrastructuur - impact Corona maatregelen 
 
Gemeentelijke gebouwen zijn voorlopig gesloten al minstens tot 31 augustus. Er kan dus momenteel in de 
gemeentelijke gebouwen (bv sporthal de Ring, turnzalen gemeentescholen en turnzaal Maria Middelares) niet 
binnen gesport worden. Er is wel een uitzondering voorzien voor de organisatie van sport- en vakantiekampen. 
Een aantal privé-sportaccommodaties is wel nog geopend waaronder sporthal de Zandbergen. 
 
Vanaf 1 september mag de sporthal terug geopend worden onder strikte voorwaarden waaronder: 

- Aangepast circulatieplan: we creëren een éénrichtingsverkeer met aparte ingang (via de inkomhal) 
en aparte uitgang (via de achter nooduitgang) zodat de verschillende ‘sportbubbels’ elkaar niet 



moeten passeren in de inkomhal en gangen. Op die manier kan de wissel tussen de verschillende 
gebruikers veiliger verlopen. 

- Kleedkamers en douches blijven voorlopig gesloten. Naast de voortdurende verplichting om de 
kleedkamers volledig veilig te ontsmetten tussen de verschillende gebruikers, ervaren we het 
probleem dat alle gebruikers elkaar steeds moeten kruisen op 1 cruciaal punt: de smalle gang. Ook 
de binnenkomende sporters via de inkomhal passeren tegelijk in deze smalle gang. Op die manier 
kunnen wij niet garanderen dat er tussen de verschillende kruisende en passerende gebruikers een 
veilige afstand kan bewaard worden. Het afsluiten van de kleedkamers in combinatie met het 
aangepaste circulatieplan met éénrichtingsverkeer naar de uitgang moet ervoor zorgen dat we dit op 
een veilige manier kunnen organiseren. Bovendien wordt er in de federale protocols sterk 
aangeraden om de kleedkamers gesloten te houden. 

- Publiek wordt voorlopig ook niet toegelaten in de sporthal (met uitzondering van de cafetaria: 
supporteren kan dus wel via het raam in de cafetaria). Ouders dienen hun kinderen af te zetten aan 
de voordeur en weer ophalen aan de achteruitgang (systeem Kiss & Ride). Ze blijven buiten 
wachten. 

- Het dragen van een mondmasker is verplicht voor alle verplaatsingen in de sporthal (het mag enkel 
afgezet worden om te sporten). Ook wachtende ouders aan de in- en uitgang buiten het gebouw zijn 
verplicht om een mondmasker te dragen, ook na het eventueel wegvallen van de provinciale 
verplichting om een mondmasker te dragen op openbaar domein. 

- Het reguliere uurrooster wordt niet aangepast, maar alle clubs moeten 5 minuten voor het uur de zaal 
verlaten zodat er nog ruimte is om eventueel te ontsmetten waar dat nodig is. 

- We maken ook een coronareglement op met een gedragscode voor alle gebruikers. De 
clubverantwoordelijken moeten dit verspreiden (en eventueel aanvullen) naar hun eigen leden. 

- De clubs dienen zelf in te staan voor het noteren van de contactgegevens (aanwezigheidslijst) bij 
elke training. 

- Het organiseren van een overlegmoment om deze regels te bespreken kan momenteel niet. De 
sportraad is ook geen voorstander van een digitaal overlegmoment, maar adviseert om de nodige 
afspraken via email te bezorgen. Bij het versturen van dit bericht zal er gevraagd worden naar een 
digitale bevestiging. Er wordt nog bekeken of we hier iets aan kunnen verbinden (bv het annuleren 
van de zaalreservaties bij niet bevestiging).  

 
 
5. Financieel verslag 
 
Penningmeester, Viviane Van Brussel, maakte een financieel verslag op dat wordt overlopen met de aanwezigen. 
In de bijlage werd dit bestand toegevoegd. 
 
Bij Belfius zijn er steeds hoge kosten die aangerekend worden per semester (17 euro) voor het openen en beheren 
van deze rekening. Viviane hoort na of er andere mogelijkheden zijn. 
 
 
6. Variapunten 
 
Goedkeuring nieuw lid sportraad – Yoga Ambika 
Yoga Ambika doet een aanvraag tot aansluiting bij de sportraad en een erkenning als Brechtse sportvereniging. 
Deze vereniging is al een 5 jaar actief onder Monique De Keukeleire, maar bestaat al veel langer Ze waren 
voorheen actief in Fitness 2001, maar maakten de verhuis naar ’t Centrum in Sint-Lenaarts. 
Alle documenten werden correct aangeleverd. 
Zij worden voorlopig aanvaard in afwachting tot de algemene vergadering van de Sportraad. 
 
Goedkeuring nieuw lid sportraad – Aikido school Ganko Dojo 
Aikido school Ganko Dojo doet een aanvraag tot aansluiting bij de sportraad en een erkenning als Brechtse 
sportvereniging. Deze vereniging is al een 5 jaar actief in Fitness 2001. Daarnaast hebben ze ook een werking in 
Brasschaat. 
Alle documenten werden correct aangeleverd. 
Zij worden voorlopig aanvaard in afwachting tot de algemene vergadering van de Sportraad. 
Deze vereniging krijgt een uitzondering toegewezen op de erkenningsvoorwaarden. Maar aangezien zij ook actief 
zijn in een andere gemeente, kunnen zij geen subsidies ontvangen van de gemeente Brecht 
 



Algemene vergadering Sportraad 
Het is geen meerwaarde om deze vergadering digitaal te organiseren omdat dan de netwerkfunctie wegvalt. De AV 
zal daarom uitgesteld worden naar het najaar 2020. 
Er werd voorlopig een datum vastgelegd in GC Jan vander Noot (maandag 9 november 2020). Als het niet 
mogelijk is om tegen die datum met een grote groep te vergaderen wegens de Coronamaatregelen, wordt de 
vergadering geannuleerd. En in plaats zullen de hoogstnoodzakelijke agendapunten via email (of schriftelijk) 
verstuurd worden met de vraag om te stemmen via een google-formulier (of invulblad per post). 
 
Stand van zaken renovatie sporthal de Ring + cafetaria 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd in de sporthal aan het nieuwe branddetectiesysteem. De definitieve 
oplevering is voorzien eind augustus. 
Er is een dossier lopende voor de aanbesteding van vernieuwing van de nooduitgangen en inkomdeuren. 
Aannemers kunnen momenteel hun offerte inleveren. Het budget is voorzien voor werkjaar 2020.  
De renovatie van de cafetaria door Esthetica is ook lopende. Het is de bedoeling dat de cafetaria terug opent op 1 
september.  
 
Stand van zaken Domein de Merel 
De Vlaamse Overheid kende een subsidie (voor bovenlokale sportinfrastructuur) toe aan het dossier van de Merel. 
Er werden slechts 10 projecten over heel Vlaanderen geselecteerd waarvan de Merel eindigde op een 3e plaats. 
Het project voor de Merel kreeg 463.715 euro subsidie toegewezen waarvan vermoedeljk ook een deel naar de 
gemeente Brecht zal gaan voor de gemeentelijke realisaties (bootcamp, basketbalveld, cyclocrossparcours). Maar 
momenteel zijn deze details nog niet gecommuniceerd door de Vlaamse Overheid. 
 
Het onderzoek naar het participatietraject om burgers inbreng te geven over de verdere invulling van het domein is 
lopende. Er was al een verkennend gesprek met 2 firma’s die tools en ondersteuning bieden bij dit soort projecten. 
 
De bestuursleden halen nog enkele ideeën aan voor de invulling van het domein: 

- Outdoorfitness, Fitpoint (Sport Vlaanderen) 
- Minigolf 

 
Gala van de Brechtse sportsterren:  
In 2020 werden er door de Coronamaatregelen al heel wat tornooien en wedstrijden geannuleerd. Daardoor wordt 
er wel gevreesd dat er heel weinig kampioenstitels en straffe sportprestaties kunnen gevierd worden.  
Moet de viering een jaar uitgesteld worden of gaan we voor een alternatieve viering? 
Een mogelijk idee is eventueel om een retro-versie te organiseren waarbij de oudere generatie in de kijker wordt 
gezet. Zo zouden we ook voor een retro-presentator kunnen kiezen (bv Alex Van Haken) 
Er werd voorlopig een datum vastgelegd in GC Jan vander Noot (vrijdag 29 januari 2021). Als het niet mogelijk is 
om tegen die datum met een grote groep te vergaderen wegens de Coronamaatregelen, wordt de vergadering 
geannuleerd. 
 
 
7. Volgende vergadering(en): 
 
Begin oktober / eind september: datum nog te prikken via een DOODLE 


