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Vanwege de maatregelen in het kader van COVID-19 vond deze vergadering digitaal plaats via Teams.
Rika heet iedereen welkom op de kick-off vergadering van de nieuw sportraad 2.0. Deze vergadering heeft tot doel
om elkaar wat beter te leren kennen, de sportraad beter te leren kennen, de verwachtingen onderling af te toetsen en
al een beetje richting te kunnen geven aan de nieuwe vaart van de sportraad 2.0.
Omdat er voorlopig nog geen nieuwe voorzitter gekozen is, zal sportfunctionaris Rika het kennismakingsoverleg in
goede banen proberen leiden.
1. Kennismakingsronde
Het overleg start met een rondje rond de tafel. Alle aanwezigen stellen zichzelf voor en lichten ook hun link naar en
met sport even toe. De samenstelling van de nieuwe sportraad bevat een fijne mix van oude en nieuwe leden,
sportclubafgevaardigden en niet-georganiseerde sporters, teamsporten en individuele sporten, jong en oud,
verschillende deelgemeentes, … Na afloop van voorstellingsrode volgt nog een interactieve kwis.
2. Historiek
Aan de hand van een schematische voorstelling worden de wijzigingen overlopen tussen de oude en de nieuwe
samenstelling van de sportraad
Samenstelling oude Sportraad:
Algemene Vergadering
Aantal leden: 77 (sportclubs, sportorganisaties, fitnesscentra, leerkrachten LO, deskundigen, …)
Aantal samenkomsten: 1x per jaar
Raad van Bestuur
Aantal leden: 8 bestuursleden (verkozen uit de algemene vergadering) + 2 waarnemers (Schepen van sport
en een afgevaardigde van de sportdienst)
Aantal samenkomsten: 8x per jaar (aangevuld met vrijwillige werkgroepen)
Samenstelling nieuwe Sportraad
Sportraad 2.0
Aantal leden: 12 kandidaten waarvan:
6 oude bestuursleden (Bart Van Hooydonck, Jef Van Dyck, Viviane Van Brussel, Bart Vanden
Wyngaerd, Rita Mattheeussen)
2 leden algemene vergadering (Marc Martens, Marijke Kip)
4 nieuwe leden (Michel Van Hofstraeten, Jan-Pieter De Pooter, Vanessa Bolsius, Flip Spoormans)
Aangevuld met voorlopig 2 waarnemers (Schepen van sport + afgevaardigde sportdienst)
3. Nieuwe statuten

Voor de oprichting van de nieuwe adviesraden werden er door het gemeentebestuur nieuwe statuten opgemaakt.
Dat is een document waarin een aantal richtlijnen omschreven die zijn gelijk voor alle Brechtse adviesraden. Het biedt
een soort van kader waarin verder moet gewerkt worden. Tijdens de vergadering worden de belangrijkste afspraken
overlopen. Het volledige document zal toegevoegd worden bij het vergaderverslag.
In de schoot van deze statuten dient nog een huishoudelijk reglement opgemaakt te worden. In dit reglement dienen
de verdere spelregels uitgeschreven te worden (bv aantal vergaderingen, kader voor de werkgroepen, al dan een
dagelijks bestuur, …). De nieuwe leden gaan met eigen inbreng dus nog verder richting moeten geven aan de nieuwe
sportraad. Dit dient omschreven te worden in een huishoudelijk reglement. Om deze taak eenvoudiger te maken, is
er een soort van sjabloon beschikbaar gesteld voor de verschillende adviesraden.
4. Brainstorm Sportraad 2.0
Aan de hand van enkele interactieve vragen tijdens de vergadering wordt gepeild naar de visie, verwachtingen en
richting van de nieuwe sportraad. De antwoorden op deze vragen zullen dan nadien gebruikt kunnen worden om het
huishoudelijk reglement verder richting te geven.

Waarvoor moet de Sportraad 2.0 staan of verwezenlijken?

Je stelt je kandidaat voor een lopende beleidsperiode
Dit is prima (65%)
Dit is te lang - liever inkorten (35%)
Aan een mandaat als stemgerechtigd kan een einde gesteld worden als
Als je 2 keer afwezig bent zonder kennisgeving (30%)
Als je 3 keer afwezig bent zonder kennisgeving (60%)
Dit punt schrappen (10%)
Tijdelijke werkgroepen? Meerdere opties mogelijk!
Ja (100%)
Nee, geen werkgroepen (0%)
Wat zijn de rechten van een werkgroep?
Autonoom beslissingsrecht (onder voorwaarden nog te bepalen) (10%)
Geen autonoom beslissingsrecht (steeds officieel via de sportraad terugkoppelen) (90%)
Hoe vaak wil jij maximum vergaderen met de sportraad?
Max 3 keer per jaar (0%)
Max 6 keer per jaar (20%)
Max 8 keer per jaar (50%)
Max 10 keer per jaar (30%)
Mag er schriftelijk advies gevraagd worden indien dat nodig is?
Ja (90%)
Neen (10%)
Een dagelijks bestuur binnen de sportraad is...

-

Niet nuttig (0%)
Misschien nuttig (70%)
Zeker nuttig om alles voor te bereiden (30%)

Op basis van deze antwoorden zal Rika proberen het sjabloon van het huishoudelijk reglement verder in te vullen.
Tijdens het volgende overleg zal dit dan verder gefinaliseerd kunnen worden.
5. Hervormingstraject subsidies
Het overleg wordt onderbroken voor een adviesvraag over de hervorming van de subsidies voor Brechtse
verenigingen. Kevin van de firma Baristaz komt een toelichting geven over het nieuwe concept waarna er in gesprek
wordt gegaan met de nieuwe sportraad.
Erkenningsreglement:
 wat met verenigingen die tijdens legislatuur in slaap vallen? Clausule om verenigingen te schrappen
als ze 'slapend' zijn?
 beslissing erkenning: door college, voorafgaand advies sportraad is mogelijk en wenselijk
Jubilerende verenigingen:
 Terugwerkende kracht?
 Wat met
o startende verenigingen?
o ook middellange termijn belonen: 25 jaar (50 jaar is al meteen grote sprong)
Werkingssubsidies:
Basissubsidies:
 Vraag: zijn de grote clubs niet naar beneden getrokken? Vb hockey
 Focus op jeugd is erg groot, maar het is niet in alle sporten evident om jeugdleden te vinden. Vb. TTV
Powerrangers: voldoen aan alle voorwaarden, maar slechts 10 à 15 jeugdleden. Stap tussen zilver en
goud is een groot verschil
 Ook ouderen stimuleren om te sporten: moet dit ergens beloont worden? Leeftijd vanaf 60 à 65
 Aantal leden bewijzen met ledenlijsten: wat met GDPR? Gemeente moet dit heel duidelijk opnemen in
privacyverklaring
 5 opleidingen: je blijft geen opleidingen volgen (dit komt nog eens bij een al ruime tijdsbesteding voor
de club). Dit wordt zwaar.
 G-sport: werd vroeger erg de nadruk op gelegd , is nu niet opgenomen. Voorstel om G-werking en
senioren gelijk te stellen of in de weegschaal te leggen aan jeugd (of-of). Waarbij G-werking zwaarder
kan doorwegen dan jeugd (vb. 1 G-sport = 2 jeugd). Of procentueel aanpakken? Hoe administratief
oplossen? Op ledenlijst aanduiden vb (maar wat met privacy, stempel?)
 In speciale gevallen: college stond ook in het verleden uitzonderingen toe
Projectsubsidies:
 G-werking in projectsubsidies: elk jaar thema 'opofferen' aan G-sport is dan niet te verkiezen, liever
structureel verankeren in basissubsidies
 Een idee is een life pitch - op papier veel droger maar soms verduidelijkt de uitleg wel veel
 3 thema's: weinig kans op 'ad hoc'-beleid: elk jaar andere nadruk, sommige zaken vragen meer tijd om
iets op te bouwen
 Wat met nieuwe projecten die niet meteen aansluiten bij een thema dat bepaald is? Thema's heel
algemeen zetten of erg specifiek? Adviesraad kan dit mee bepalen
 Gevoeligheid deelgemeenten
 Samenwerking tussen vereniging mist (voor 1 project slechts 750€). Maar wat als je met 5
verenigingen hetzelfde project doet?
 Bij overschot aan subsidies (weinig aangevraagde projectsubsidies: projectsubsidies evenredig
verdelen over de clubs)
Infrastructuursubsidies:
 Heeft een vereniging recht op infrastructuur?




3 offertes: duidelijkheid rond draagwijdte: eigen mensen kunnen iets uitvoeren, maar materiaal moet
wel via overheidsopdrachten. Bevriende elektricien kan tegen betaling iets doen, maar dan vergelijking
met andere elektriciens
Wie neemt beslissing: nog niet bepaald

Dit advies zal samen met de adviezen van de andere raden verwerkt worden. De aangepast reglementen op basis
van de adviezen zullen voorgelegd worden ter goedkeuring aan het schepencollege / gemeenteraad.
6. Brechtse sportsterren
De kandidaturen worden vannacht pas afgesloten. Maar de stemming start al op 21 februari. Aangezien er geen
nieuwe sportraadvergadering meer plaats vinden in deze periode zal de selectie van de kandidaturen via email
gebeuren zodat we ongeveer een 10-tal kandidaturen overhouden.
Onderstaand deel werd niet besproken op de vergadering maar werd toegevoegd aan het verslag ter aanvulling:
Het concept van het jaarlijkse sportgala van de Brechtse sportsterren werd uitzonderlijk aangepast omwille van
corona. In een ‘normaal’ jaar is er een uitgebreid sportgala met maar 6 awards (sportman, sportvrouw, sportbelofte,
G-sportaward, sportploeg en coolste sportclub). Maar door de aanpassing zouden we dit jaar maar 1 award uitreiken
en de viering kleinschaliger organiseren.
Na het afsluiten van de kandidaturen blijken er abnormaal veel kandidaturen (35!) binnengekomen te zijn. Het is dus
ook een bijna onmogelijke en ondankbare opdracht die de sportraad krijgt om van 35 kandidaturen naar 10
genomineerden te gaan. Toppers die niet in de verdiende bloemen en schijnwerpers kunnen gezet worden. En
toppers die we volgend jaar weer kwijt zijn omdat ze zich niet opnieuw zullen willen kandidaat stellen omdat ze nu
niet genomineerd werden.
Naar aanleiding van een advies via email ging de sportraad akkoord om toch te gaan voor een volwaardige viering
met 6 awards. De financiële implicatie voor de sportraad hiervan is dat er terug een budget van 1.200 euro dient
voorzien te worden voor het prijzengeld (ipv 700 euro in de aangepaste versie).
De begroting van de sportraad voor werkjaar 2022 moet nog opgesteld en aangevraagd worden via de gemeente
(deadline was 1 april), dus dit kan nog aangepast worden.
Voor de verdere uitwerking van het sportgala en organisatie van de kandidaturen zal een aparte werkgroep opgestart
worden.

