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 verslag: Verslag Sportraad 

vergaderdatum: 17/03/2022 
voorzitter:  
secretaris: Rika Rits 
aanwezig: Viviane Van Brussel, Rita Mattheeussen, Marc Martens, Michel Van Hofstraeten. 

waarnemers: Rika Rits, Charlotte Beyers 
verontschuldigd: Bart Van Hooydonck, Bart Vanden Wyngaerd, Vanessa Bolsius, Jan-Pieter De 

Pooter, Marijke Kip. 

 
 
De vergadering start meteen met het agendapunt waar het advies wordt gevraagd over het retributie- en 
uitleenreglement betreffende de uitleendienst. Schepen Daan De Veuster geeft hierover een gepaste toelichting 
en verlaat daarna de vergadering. Dit advies wordt omschreven in agendapunt 7 in dit verslag. 
 
Voormalig voorzitter van de sportraad Jef Van Dyck heeft laten weten dat hij niet meer deelneemt aan de 
sportraad en de andere werkgroepen die hieraan verbonden zijn (waaronder de Brechtse stratenloop en het 
sportgala) omdat hij zich niet meer kan vinden in de nieuwe visie van het bestuur over de adviesraden. Hij 
stuurde hierover een brief, die wordt voorgelezen. Jef blijft zich nog wel engageren voor de sportdienst als 
lesgever start-to-run en wintertraining. 
 
Viviane Van Brussel reageert dat ook zij deze mening van Jef deelt en zich daardoor ook terugtrekt uit de 
nieuwe sportraad. Ook haar functie als penningmeester stopt hierbij. Viviane blijft deze vergadering nog wel 
bijwonen. Haar engagement stopt vanaf het einde van de vergadering. Zij wil graag een snelle en correcte 
overdracht van de financiën. Viviane en Rika zullen een afspraak maken hiervoor bij de bank Belfius waar de 
rekeningen van de sportraad werden ondergebracht. 
 
Omdat er nog geen nieuwe voorzitter of penningmeester aangeduid konden worden, stemmen de overige 
aanwezigen ermee in dat voorlopig sportfunctionaris Rika de financiën tijdelijk opvolgt alsook de vergadering 
coördineert in afwachting tot de nieuwe invulling. 
 
 

1. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt overlopen en goedgekeurd.  
 
 
2. Huishoudelijk reglement sportraad 2.0 
 
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. In de schoot van deze statuten 
diende 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. 
Om deze taak eenvoudiger te maken, is er een soort van sjabloon beschikbaar gesteld voor de verschillende 
adviesraden. 
 



 

 

Tijdens de vorige sportraad-opstartvergadering, werd er aan de hand van enkele interactieve vragen gepeild 
naar de visie, verwachtingen en richting van de nieuwe sportraders. De antwoorden op deze vragen werden 
door de sportfunctionaris verwerkt in het sjabloon van het huishoudelijk reglement. Dat voorstel wordt nu samen 
overlopen. Hier en daar worden nog correcties uitgevoerd. Dit document zal bijgevoegd worden als bijlage aan 
het vergaderverslag. 
 
Omdat er maar een beperkt aantal aanwezigen op de vergadering zijn vandaag, zal dit document de volgende 
keer nogmaals doorgenomen worden. Op deze manier kunnen alle leden hun input geven. 
 
 
3. Begroting en jaaractieplan 2022 Sportraad 2.0 
 
Voor het bekomen van de gemeentelijke toelage voor het werkingsjaar 2022 dient de sportraad een begroting 
en jaaractieplan voor te leggen voor het volgende werkjaar. De deadline hiervoor is 1 april 2022. Het maximum 
bedrag dat voorzien is in de begroting voor de sportraad is zoals voorgaande jaren nog steeds 2.500 euro.  
 
De aanwezigen komen tot volgend voorstel van budgetten en acties voor 2022: 
 

Budget Wat 

1.200 euro Cadeaubonnen winnaars Gala van de Brechtse sportsterren 

600 euro Organisatie activiteiten sport / kadervorming sport / ondersteuning sportclubs 

300 euro Sportcafé / netwerkmoment (ter vervanging van de Algemene vergadering) 

400 euro Teambuilding Sportraad 

350 euro Algemene werkingskosten: bankkosten / relatiegeschenken / drank en catering 

 
Het totale bedrag overschrijdt de voorziene gemeentelijke toelage, maar de sportraad heeft ook eigen middelen 
op de spaarrekening die aangewend kunnen worden. 
 
De sportfunctionaris zal deze voorstellen aanpassen in het daartoe voorzien invulsjabloon. En vraagt eerst nog 
even na bij de afwezige leden van de sportraad of zij nog bijkomende ideeën zouden hebben. Daarna zal ze 
het voorstel indienen bij de dienst financiën. 
 
 
4. Samenstelling sportraad 2.0 en verdeling functies 
 
Volgende personen hebben te kennen gegeven omwille van uiteenlopende redenen niet meer te participeren in 
de Sportraad 2.0 

- Filip Spoormans 
- Koen Aussems 
- Viviane Van Brussel 
- Jef Van Dyck 

 
Volgende 8 (stemgerechtigde) leden vormen voorlopig de nieuwe sportraad 2.0:  

- Bart Van Hooydonck 
- Rita Mattheeussen 
- Marc Martens 
- Marijke Kip 
- Michel Van Hofstraeten 
- Jan-Pieter De Pooter 
- Bart Vanden Wyngaerd 



 

 

- Vanessa Bolsius 
 
Volgende 2 waarnemers zullen de vergadering bijwonen namens de gemeente Brecht: 

- Rika Rits 
- Charlotte Beyers 

 
Volgende functies dienen nog toegewezen worden, maar zullen uitgesteld worden naar een volgend overleg als 
er meer aanwezigen zijn: 

- Voorzitter 
- Ondervoorzitter 
- Penningmeester (voorlopig gebeurt de financiële opvolging door de sportdienst) 
- Secretaris: Rika Rits 

 
 
5. Bijzondere algemene vergadering 
 
Deze vergadering dient nog bijeen geroepen te worden om de oude sportraad af te sluiten, maar werd 
meermaals uitgesteld en verschoven omwille van de coronamaatregelen. De leden van de sportraad beslissen 
om geen bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen gezien er geen verplichting meer is om aanwezig 
te zijn en het zijn doel dan mist. In het actieplan staat vermeld dat er nog een netwerkmoment ter vervanging zal 
georganiseerd worden.  
 
 
6. Advies – retributiereglement sportinfrastructuur 
 
Het huidige retributiereglement sportinfrastructuur dateert van in het begin van de legislatuur van 2019. Maar 
een aanpassing aan het huidige geldende retributiereglement dringt zich op naar aanleiding van enkele recente 
wijzigingen en nieuwe opportuniteiten: 

- Ingebruikname turnzaal GBS Klavertje 3 Overbroek voor naschools gebruik voor sportactiviteiten 
- Ingebruikname sportkoffers en sportmaterialen in sporthal de Ring en vastlegging van daarbij horende 

huurtarieven 
- Aangepaste tarieven voor last minute reservaties in Sporthal De Ring om gaatjes op te vullen ter 

optimalisatie van de bezettingsuren 
 

De sportraad geeft positief advies voor deze aanpassingen aan het retributiereglement sportinfrastructuur. 

 
 
7. Advies – reglement uitleendienst 
 
Er is een voorstel opgemaakt om het reglement van de uitleendienst en het retributiereglement uitleendienst 
aan te passen. Deze reglementen werden voorafgaand aan de vergadering doorgemaild aan de leden van de 
sportraad. Schepen Daan De Veuster geeft tijdens de sportraad een gepaste toelichting aan de aanwezigen. 
 
Belangrijkste aanpassingen zijn: 

- Voor grote materialen kunnen organisaties nu beroep doen op de technische dienst voor het vervoer 
van de materialen. De vervoerskost bedraagt 75 euro voor 1 begonnen vrachtwagen en 150 euro voor 
2 of meer begonnen vrachtwagens. 

- Facturatie gebeurt nadat het vervoer heeft plaatsgevonden. (In het vorige reglement werd gesteld dat 
de facturatie voor de ontlening van het podium gebeurde). 

- De retributie op het ontlenen van het podium vervalt. 



 

 

- Toepassingsgebied is aangepast met het nieuwe erkenningsreglement in het achterhoofd. In het ouder 
reglement is sprake van uitlenen aan erkende verenigingen van Brecht (jeugd-, sport-, culturele en 
sociale verenigingen), verenigingen die zijn aangesloten bij een Brechtse adviesraad en erkende 
wijkcomités. Deze 3 categorieën vallen allemaal onder het nieuwe erkenningsreglement als ‘erkende 
vereniging’. 

 

De sportraad geeft positief advies voor deze aanpassingen aan de reglementen van de uitleendienst. Dit is een 
grote meerwaarde voor de Brechtse verenigingen. 

 
8. Hervorming subsidies verenigingen 
 
Tijdens de vorige sportraadvergadering was er een adviesvraag over de hervorming van de subsidies voor 
Brechtse verenigingen. Kevin van de firma Baristaz kwam een toelichting geven over het nieuwe concept 
waarna er in gesprek werd gegaan. De leden van de sportraad gaven heel wat nuttige feedback. 
Op basis van deze feedback werden een aantal aanpassingen gedaan aan de reglementen. 
 
Zo werden volgende zaken meegenomen een aangepast: 

- Erkenningsprocedure:  
o clausule om verenigingen te schrappen als ze 'slapend' zijn of worden tijdens de lopende 

legislatuur. 
- Jubilerende verenigingen:  

o ook middellange termijn zal beloond worden: zo zullen verenigingen die 25 jaar bestaan ook 
een toelage ontvangen (ipv vanaf 50 jaar) 

- Forfaitaire basissubsidie:  
o de opleidingen zijn aangepast naar 4 vormingen ipv 5. Tevens werd dit ook uitgebreid naar 

vorming van bestuur, vrijwilligers en scheidsrechters ipv uitsluitende trainers. 
o G-Sport werd toegevoegd in de voorwaarden bij categorie goud. Men kan dient ofwel een 

jeugdwerking te hebben met minimum 25 jeugdleden OFWEL een aparte G-werking. 
o Er kunnen uitzonderingen worden aangevraagd mits goede argumentatie. 

 
Tijdens de infoavond Oppepper zal Kevin van Baristaz een toelichting geven aan de aanwezige verenigingen. 
Er worden veel inschrijvingen verwacht! 
 
Thema’s projecten door adviesraad?  

- 2022: voorleggen /stemmen op Oppepper 
o Gediplomeerde trainers / kadervorming / opleiding / begeleiding 
o Post corona 
o Wervingsacties / relance / ledenwerving 
o Vrijwilligers 
o Samenwerkingen 
o duurzaamheid 
o evenementen 

- 2023: thema’s via sportraad te bepalen 
 
 
9. Financieel verslag 
 
Uittredend penningmeester, Viviane Van Brussel, overloopt het financieel verslag met de aanwezigen.  
Aangezien Viviane aftreed als penningmeester, zal zij zich moeten afmelden bij de bank. Vraag voor de nieuwe 
penningmeester: is het nodig dat er een aparte zicht- en spaarrekening is? 



 

 

 
10. Variapunten 
 
Brechtse stratenloop wordt Recht door Brecht 
Recht door Brecht zal doorgaan op vrijdagavond 23 juni. Ter voorbereiding zal er een werkgroep plaatsvinden 
op woensdag 23 maart in de voormiddag waar volgende personen zich voor zullen engageren: Bart, Jef, Rika, 
Kristian, Charlotte. 
 
Gala van de Brechtse sportsterren 
Het verslag van de werkgroep met vraag om het concept aan te passen, werd verstuurd via email naar de 
leden van de sportraad en wordt aanvaard. 
 
Oppepper ‘Breng pit in je vereniging’ 
De sportfunctionaris doet nog een warme oproep om deel te nemen aan de Oppepper die in het teken zal staan 
van de hervormde subsidies en erkenningsprocedure, alsook de implementatie van de UITPas bij verenigingen. 
Er wordt gezorgd voor aangepaste animatie, drank en hapjes. 
 
Whatsappgroepje 
Omdat er veel nieuwe gezichten zijn, zal er een nieuw whatsappgroepje aangemaakt worden met de nieuwe 
leden. Zo kunnen snelle berichtjes uitgewisseld worden (bv reminder vergadering, of afmelden als je lastminute 
niet aanwezig kan zijn op de vergadering), maar zeker ook om ideetjes rond te sturen, … 
 
 
11. Takenlijst 
 

Taken Wie? 

Jaaractieplan 2022 insturen voor 1 april Rika 

 
 
 
12. Volgende vergadering(en): 

- Vergadering Sportraad: nog te bepalen via Doodle 
 
 


