
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

 
 agenda    verslag: Verslag Bestuur Sportraad 

vergaderdatum: 23/11/2020 
voorzitter: Jef Van Dyck 
verslaggever: Rika Rits 
aanwezige bestuursleden: Jef Van Dyck, Luc Truyts, Viviane Van Brussel, Rita Mattheeussen, Bart Van 

Hooydonck, Kirsten Meeuwis, Koen Aussems 
aanwezige waarnemers: Rika Rits (expert sport), Charlotte Beyers (schepen van sport) 
afwezig met kennisgeving: / 

 
Vanwege de maatregelen in het kader van COVID-19 vond deze vergadering online plaats via Teams via deze link 
 
1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 
 
Het verslag van 28 september 2020 wordt goedgekeurd.  
 
 
2. Ontslag bestuurslid Mark Neutjens 
 
Mark Neutjens liet op 30 oktober weten dat hij ontslag wil nemen als bestuurslid van de Sportraad omdat hij geen 
vertegenwoordiger meer is van RAHC. Als dank voor zijn inzet de afgelopen jaren, zal de sportraad hem een 
cadeaubon overhandigen van 30 euro. Rika geeft Jef een seintje als de cadeaubon klaar ligt aan de balie vrije tijd. 
 
 
3. Protocol vrijetijdsbesteding gemeente Brecht 
 
De gemeentelijke crisiscel stelde tijdens het managen van de coronacrisis vast dat een groot aantal besmettingen in 
de gemeente Brecht zich voordoet tijdens de vrijetijdsbesteding. Het gaat dan vooral over besmettingen tijdens 
activiteiten van verenigingen en andere organisatoren. Om de verspreiding van de epidemie in Brecht onder 
controle te krijgen en houden, riep de burgemeester op 16 november alle verenigingen en organisatoren digitaal 
samen om maatregelen op lange termijn (tot en met 31 maart 2021) vast te leggen. Aan de verenigingen werd 
gevraagd deze boodschap verder te communiceren naar hun leden. De maatregelen werden bestendigd in een 
nieuw protocol om de veiligheid en gezondheid van de leden van de Brechtse verenigingen en ruimer gezien van 
de Brechtse burger te kunnen garanderen. Het volledige protocol kan je hier raadplegen. De opname van de 
webinar kan je hier terug bekijken. Verder werd er ook veel werk gestoken in een FAQ lijst met de meest gestelde 
vragen en antwoorden. 
 
Een aantal verenigingen en inwoners hebben inmiddels hun bezorgdheden en ongenoegen geuit over de 
maatregelen. Deze bezorgdheden werden teruggekoppeld aan de crisiscel. 
 
Viviane haalt aan dat een aantal sportverenigingen hun grotere groepen zullen moeten ontdubbelen in kleinere 
groepen van maximum 15 personen. Zij hebben hierdoor extra kosten doordat ze extra zalen moeten bij huren en 
bijkomende onvoorziene kosten doordat er extra trainersuren moeten betaald worden. Wordt dit ook opgevangen? 
Charlotte neemt dit mee naar het college in de bespreking rond het noodfonds. 
 
De bestuursleden vragen aan het gemeentebestuur om een gemeentelijke tegemoetkoming of opvangnet te 
voorzien ter compensatie van de betaalde lidgelden. Verenigingen hebben inmiddels deze lidgelden gebruikt om 
hun eigen kosten te dekken (sportfederatie aansluiting, investering in materialen, …) en kunnen deze niet 
terugbetalen aan hun leden. 
 
Het bestuur van de sportraad vindt het erg jammer dat de communicatie omtrent de verdeling in het noodfonds 
steeds vaag blijft. Charlotte benadrukt dat de gemeenteraad eerst het voorstel moet goedkeuren alvorens dit 
gedetailleerd gecommuniceerd mag worden. Het is ook een zeer moeilijke en uitgebreide oefening geweest om een 
goede mix en verdeling van de gelden te voorzien doordat de problematiek bij elke club anders is.  Een doordachte 
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besteding van de middelen zal dan ook moeten inspelen op deze verschillende aspecten. Op 10 december zal dit 
besproken worden op de gemeenteraad. De dag erna zal er een email vertrekken naar de Brechtse verenigingen 
over de verdeling.  
Rika haalt aan dat het advies dat eerder door de sportraad werd uitgebracht omtrent de verdeling van het 
noodfonds werd verwerkt in het uiteindelijke voorstel. 
 
 
4. Algemene Vergadering Sportraad 
 
De algemene vergadering wordt noodgedwongen uitgesteld door het coronavirus. Er zal ook geen digitale versie 
georganiseerd worden. De goedkeuring van het financieel verslag van 2019 wordt samen met 2020 meegenomen 
naar de algemene vergadering in mei 2021. 
 
Tijdens de volgende vergadering zal hiervoor een datum vastgelegd worden. Deze datum zal dan gecommuniceerd 
worden naar de leden van de AV. 
 
 
5. Financieel verslag 
 
Penningmeester, Viviane Van Brussel, maakte geen financieel verslag op want er zijn geen verrichtingen 
uitgevoerd op de rekening. 
 
Viviane heeft bekeken wat de mogelijkheden zijn om van rekening te veranderen. We zouden bij dezelfde bank 
kunnen blijven maar we stappen over op een andere formule waar er minder kosten verbonden zijn. 

- Viviane informeert zich verder wat ze hiervoor nog moet ondernemen. 
- Welke handtekeningen zijn hiervoor nodig (hoe wordt dit geregeld in corona-tijden)? 
- Zijn er 2 bankkaarten nodig? 

 
 
6. Variapunten 
 
Nieuw bestuurslid Bart Van den Wyngaerd via RAHC 
De hockeyclub liet weten dat zij een vervangend bestuurslid hebben ter vervanging van Mark. Dit is Bart Van den 
Wyngaerd. Rika neemt contact op met RAHC om de administratieve zaken verder te regelen zodat zijn kandidatuur 
kan voorgelegd worden ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering via het kiesformulier. 
Bart zou als waarnemer de bestuursvergaderingen kunnen bijwonen tot aan de goedkeuring door de AV. 
 
Goedkeuring nieuwe leden sportraad: 
Volgende leden deden een aanvraag tot aansluiting bij de sportraad (Rika geeft per vereniging een korte 
toelichting). Zij worden voorlopig aanvaard in afwachting tot de algemene vergadering van de Sportraad. 

- Verdedigingsschool JP 
- Golden wings (modelbouwvliegtuigen) 
- Visclub Campina 
- Yorokai (muziek en bewegen) 
- Fit met ONS (Zumba) 

 
Gala van de Brechtse sportsterren 
De viering van het Gala van de Brechtse sportsterren werd geannuleerd, maar de stemming zou wel kunnen 
doorgaan en daaraan gekoppeld ook een (aangepaste) uitreiking van de awards + geldprijzen. 
De sportdienst zou daarom in december een oproep lanceren aan de Brechtse clubs en de Brechtse bevolking naar 
mooie sportprestaties en aansluitend de verkiezingsmodule terug uitrollen (in samenwerking met bestuurslid Bart). 
Deze oproep wordt echter uitgesteld naar een later moment als er terug effectief gesport kan worden.  
Eventueel kan er de award voor coolste sportclub dit jaar omgebouwd worden naar een Corona-gerelateerde versie 
(laagdrempelig houden door het insturen van een foto ipv een filmpje) 
 
Afscheid Dirk Van Tichelt 
Dirk Van Tichelt heeft officieel afscheid genomen van de judosport. Dit mogen we niet onopgemerkt voorbij laten 
gaan. Idee: Kan Dirk uitgenodigd worden op Brecht Borrelt na Corona? 
 



Opvolging projecten sportdienst 
Coördinator vrije tijd, Inge Adriaenssens, zal van midden december 2020 tot en met midden september 2021 
afwezig zijn omwille van zwangerschaps- en aansluitend ouderschapsverlof. Rika zal tijdelijk haar taken 
overnemen. 
De taken van Rika worden dan op hun beurt overgenomen door andere collega’s. Zo zal Kristian (consulent 
Sportpromotie) de meeste taken overnemen zoals de sportraad, ondersteuning sportverenigingen, corona-
maatregelen, beheer sportinfrastructuur, … 
Collega Jef zal zich ontfermen over de opmaak van het masterplan sportinfrastructuur en het domein de Merel. 
 
Nieuwe loopomloop 
Consulent Sportpromotie Noortje is bezig met de opmaak van een nieuwe loopomloop in samenwerking met de 
politie Voorkempen. Er zullen verschillende afstanden uitgewerkt worden. Startplaats is brug 11. 
 
Mountainbike parcours 
Consulent Sportpromotie Noortje houdt zich ook verder bezig met de verdere ontwikkeling van het permanente 
mountainbike parcours. Dit parcours kent echter veel problemen. In december wordt dit besproken in vergadering 
van Natuur en Bos. 
 
Stand van zaken Domein de Merel 
Momenteel wordt er nog verder onderzocht welke andere mogelijkheden er op de markt zijn op gebied van 
participatie die ondersteuning kunnen bieden aan het project op de Merel. 
Daarnaast wordt er ook werk gemaakt van een aanpassing van het toegankelijkheidsreglement dat van toepassing 
is op het gebied. Dat reglement belemmert momenteel een aantal realisaties (bv aanleg hondenlosloopzone en 
uitbreiding cyclocrossparcours). In december is hier aangaande een overleg met ANB ingepland. 
 
Stand van zaken renovatie sporthal de Ring + cafetaria 
In december worden de laatste renovatiewerken uitgevoerd, zo zal er een nieuwe keuken geïnstalleerd worden en 
zullen er nieuwe gordijnen gehangen worden. Het volledige renovatiebudget van 25.000 euro is dan opgebruikt en 
de werken zijn dan voltooid. 
 
Er is een aanbesteding lopende i.v.m. toewijzing van de vervanging van de nooddeuren en inkomdeuren. 
 
Bosloop Jog4Fun 
De Bosloop gaat niet meer door, maar ook Jog4Fun is gestopt als club. Omwille van Corona waren steeds minder 
leden die kwamen joggen.  
 
 
7. Volgende vergadering(en): 
 

- Bestuur sportraad: maandag 18 januari 2021 om 20.00 uur in (digitaal?) 
 


