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 verslag: Verslag Sportraad 

vergaderdatum: 23/05/2022 
voorzitter:  
secretaris: Rika Rits 
aanwezig: Rita Mattheeussen, Marc Martens, Michel Van Hofstraeten, Bart Van Hooydonck, 

Jan-Pieter De Pooter, Marijke Kip, Herman d’Ardenne. 
waarnemers: Rika Rits, Charlotte Beyers 

verontschuldigd: Bart Vanden Wyngaerd, Vanessa Bolsius 

 
 
De Sportraad verwelkomt een nieuw kandidaat lid, Herman d’Ardenne. Herman is vertegenwoordiger van 
Esthetica Gymteam. Welkom Herman! 
 
 

1. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt overlopen en goedgekeurd.  
 

  
2. Advies erkenning Brechtse sportverenigingen  
 
De gemeente Brecht werkte een nieuwe procedure uit voor de erkenning van haar verenigingen. De erkenning 
diende aangevraagd te worden via een online invulformulier met als deadline 30 april 2022. Na toewijzing is de 
erkenning geldig voor de rest van de lopende beleidsperiode, dus tot en met 31 december 2025 mits voldaan 
blijft aan de erkenningsvoorwaarden. Met de erkenning geeft het de gemeente een blijk van waardering en 
vertrouwen in jouw vereniging. Erkende verenigingen zullen op die manier kunnen profiteren van tal van 
voordelen. 
  
Erkenningsvoorwaarden: 

- Voldoen aan de definitie van een vereniging: een groepering van mensen die zich structureel en 
duurzaam heeft georganiseerd, feitelijk of in de vorm van een privaatrechtelijke rechtspersoon, zonder 
beroeps-, winst-of handelsoogmerk. De vereniging heeft de vorm van vzw of feitelijke vereniging. 

- Een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan worden van de vereniging op 
voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging 
eerbiedigt. 

- De basiswerking hebben op het grondgebied van Brecht. Indien de vereniging kan aantonen dat er 
geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op het gemeentelijk grondgebied, 
dan is deze voorwaarde niet van toepassing maar dient de link met Brecht worden beschreven. 

- Een actieve werking kunnen voorleggen voor het daaropvolgende jaar. 
- Statuten of een uitgeschreven doelstelling hebben. 
- Een bestuur met minstens 3 verschillende bestuursleden hebben. 

  

De sportraad overloopt de lijst met aanvragen en kan geen onregelmatige aanvragen vaststellen binnen de 
categorie sport. Er wordt een positief advies gegeven vanuit de sportraad. 

 
Volgende sportverenigingen dienden geen aanvraag tot erkenning (ondanks verschillende herinneringen): 

- Aikido Club Ganko Sa no dojo (deze vereniging is ook actief in Brasschaat) 



 

 

- Dans je Fit (werking stopt) 
- Duivenbond Sint Lenaarts Onze duif (deze vereniging is digitaal en telefonisch uiterst moeilijk te 

bereiken. Marc Martens neemt dit mee op) 
- TC Ter Breme (huurcontract werd opgezegd en loopt nog tot 31 december) 

 
De erkenning van een vereniging is niet meer gekoppeld aan het lidmaatschap van de adviesraad. Dat wil 
zeggen dat alle Brechtse verenigingen verspreid over de verschillende domeinen (sport, jeugd, cultuur, erfgoed, 
landbouw, welzijn …) nu samen in één lijst terecht komen. Bij elke vereniging wordt nu een categorie / domein 
toegewezen door de gemeente op basis van de activiteit van de vereniging. Dit geeft wel enkele verschuivingen 
van verenigingen van domein cultuur naar sport, wat ook een invloed heeft op de verdeling van subsidies. 
Onder de voormalige cultuurverenigingen zijn er een aantal met een erg laagdrempelig karakter, zij zijn zeer 
beperkt georganiseerd als vereniging. De verhuis naar domein sport heeft een grote invloed op de verdere 
subsidiering van deze verenigingen. De subsidievoorwaarden onder domein sport zijn deze verenigingen 
immers niet haalbaar (bv aansluiting bij een federatie, sportongevallenverzekering, eigen bankrekeningnummer, 
…).  
 
Het gaat om volgende verenigingen: 

- De Struif petanqueclub 
- Harten Aas kaartclub 
- Pasar Sint-Lenaarts 
- Recreatie en Vrije tijd 't Goor Dartsclub 
- Sint Jobse Schaakvereniging 
- Texas Country Dancers 
- Wandelclub 'Het Sluisken' 

 
De sportraad geeft het advies om de denksport uit te splitsen. De schaakclub kan toegewezen worden aan 
domein sport, maar de kaartclubs horen meer thuis bij domein cultuur (of senioren) omwille van het 
laagdrempeligere karakter van de subsidieaanvraag bij domein cultuur. Er kan toch wel verwacht worden dat 
sportverenigingen een ongevallenverzekering aanbieden en aangesloten zijn bij een soort van koepelfederatie. 
 
Een andere mogelijkheid is om deze verenigingen te laten aansluiten bij andere grotere verenigingen. Er wordt 
verder bekeken of beide in contact gebracht kunnen worden met elkaar. 

- Wandelclub 'Het Sluisken' => Runnin’Brecht of Neos 
- De Struif petanqueclub => Neos 

 
 
3. Advies forfaitaire basissubsidies sportverenigingen  
 
De gemeente Brecht werkte afgelopen jaar een nieuwe procedure uit voor de subsidiëring van haar 
verenigingen. In dit proces werd ook de sportraad betrokken. De nieuwe procedure wordt nu voor de eerste 
keer uitgerold.  Uitsluitend erkende Brechtse verenigingen (zie vorig agendapunt) kunnen subsidies aanvragen. 
  
De aanvraagprocedure voor het bekomen van forfaitaire basissubsidie is recent afgesloten. Verenigingen 
konden een aanvraag doen in één van volgende categorieën via een google formulier: 

- brons – 100 euro 
- zilver – 300 euro 
- goud – 1200 euro  
- diamant – 3500 euro 

 



 

 

De sportraad overloopt de lijst met aanvragen en zoemt in op de uitzonderingsaanvragen. Voor een aantal 
verenigingen die niet kan voldoen aan de gestelde voorwaarden van een bepaalde categorie werd een 
uitzondering voorzien mits zij een degelijke argumentatie konden voorleggen waarom zij een uitzondering 
toewezen moeten krijgen. 
 
Welke subsidies volgen er nog? 
 
Projectsubsidie sport 

 De indiendatum werd verschoven naar 31 oktober (en dus niet meer 31 mei). Op deze manier 

krijgen de verenigingen meer tijd om een kwalitatief project uit te werken en dus een bijkomende 

subsidie van 750 euro per project toegewezen te krijgen (maximum 2 projecten per vereniging).  

 Sportverenigingen kunnen in 2022 kiezen uit volgende thema’s (deze werken gestemd door de 

aanwezige sportverenigingen tijdens de Oppepper infoavond): 

o Communicatie 

o Ledenwerving 

o Kwaliteit begeleiding 

 Op donderdagavond 29 september wordt er nog een extra infoavond ‘Oppepper’ georganiseerd 

rond de projectsubsidies met extra informatie en tips, enkele inspirerende voorbeelden en 

brainstorm rond bovenstaande thema’s. Kevin van Baristaz zal samen met de gemeentelijke 

vrijetijdsdiensten de infoavond begeleiden.  

 Op de dienst vrije tijd werd opgemerkt dat er vanuit de verenigingen heel wat vragen kwamen 

over hoe de projectsubsidies beoordeeld zouden worden in de selectieprocedure. Om daar enige 

bezorgdheid weg te nemen, en de transparantie te vergroten ging de dienst vrije tijd aan de slag 

om een leidraad op te stellen van hoe er naar projectvoorstellen gekeken zal worden, en welke 

criteria gehanteerd worden. Het voorstel wordt overlopen op de sportraad en wordt als positief 

ervaren. 

Subsidie jubilerende vereniging 

 Verenigingen kunnen een subsidie aanvragen als de (lokale afdeling van de) vereniging 

jubilerend is.  

 De jubilea die in aanmerking komen voor deze subsidie zijn veelvouden van 25, te starten bij 25-

50-75-100... jaar 

 De uiterste aanvraagdatum voor een jubileum in 2022 is 30 juni 2022 of 1 oktober 2022 voor een 

jubileum in 2023. 

Infrastructuursubsidies 

 Deze subsidie kan aangevraagd worden door verenigingen met eigen infrastructuur of 

infrastructuur in erfpacht, gebruiksovereenkomst, recht van opstal of een private 

huurovereenkomst van infrastructuur voor minimaal 3 jaar aan de vereniging. 

 Er zijn 3 klasses voorzien van mogelijke subsidieprojecten: 

1. Veiligheid en toegankelijkheid 

2. Grondige renovatie en basisstructuur 

3. Kleine renovatie en voorzieningen 

 Voor elke euro die vereniging uitgeeft, kan er een euro subsidie aangevraagd worden (rekening 

houdende met de beschikbare subsidiepot). 

 De uiterste indiendatum hiervoor is 1 oktober 2022. Het aanvraagformulier wordt nog uitgestuurd. 

 



 

 

4. Evaluatie Gala van de Brechtse sportsterren  
 
Dit agendapunt werd verschoven naar de volgende vergaderdatum van de sportraad. 
 
 
5. Netwerkmoment sportverenigingen  
 
Dit agendapunt werd verschoven naar de volgende vergaderdatum van de sportraad. 
 
 
6. Nieuw huishoudelijk reglement sportraad 
 
Voor de oprichting van de nieuwe adviesraden werden er door het gemeentebestuur nieuwe statuten 
opgemaakt. Dat is een document waarin een aantal richtlijnen omschreven zijn die gelijk zijn 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 niet een 
dagelijks bestuur, …). De nieuwe sportraad gaat met eigen inbreng dus nog verder richting moeten geven. Om 
deze taak eenvoudiger te maken, werd er een sjabloon beschikbaar gesteld voor de verschillende adviesraden. 
 
Tijdens de 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 
verwerkt in het sjabloon. Dat voorstel wordt nu overlopen. Hier en daar worden nog correcties aangebracht. Het 
nieuwe huishoudelijk reglement wordt definitief afgeklopt en zal bijgevoegd worden aan het vergaderverslag. 
Ter kennisgave zal dit ook voorgelegd worden aan het schepencollege. 
 
Vanaf heden zal dan ook het nieuwe huishoudelijk reglement toegepast worden. Dit reglement zal ook ter 
kennisgeving voorgelegd worden aan het schepencollege. 
 
 
7. Samenstelling sportraad en verdeling functies 
 
Volgende 9 (stemgerechtigde) leden vormen de nieuwe sportraad:  

- Bart Van Hooydonck 
- Rita Mattheeussen 
- Marc Martens 
- Marijke Kip 
- Michel Van Hofstraeten 
- Jan-Pieter De Pooter 
- Bart Vanden Wyngaerd 
- Vanessa Bolsius 
- Herman d’Ardenne 

 
Volgende 2 waarnemers zullen de vergadering bijwonen namens de gemeente Brecht: 

- Rika Rits 
- Charlotte Beyers 

 
Volgende functies werden toegewezen: 

- Voorzitter: Michel Van Hofstraeten 
- Ondervoorzitter: Herman d’Ardenne 
- Penningmeester: Jan-Pieter De Pooter 



 

 

- Secretaris: Rika Rits 
 
Om na te gaan of de sportraad een stem kan bieden voor alle doelgroepen, soorten organisaties, 
deelgemeenten en soorten sporten, worden enkele vragen gesteld aan de aanwezigen:  

- Verdeling vrije sporters / verenigingen / deskundigen / leerkrachten LO 
- Verschillende doelgroepen: seniorensport, G-sport, jeugdsport?  
- Soorten sport: Individuele sport / ploegsport / recreatie / competitie 
- Soorten organisaties: kleine verenigingen / grote verenigingen / jeugdverenigingen  
- Outdoor sport / indoor sport 
- Vertegenwoordiging verschillende deelgemeenten? Brecht / Sint-Job / Sint-Lenaarts 
- Verdeling man / vrouw? 

 
Conclusie: ondanks dat de sportraad uit een beperkt aantal personen is samengesteld, is het draagvlak zeer 
breed gedekt en kan deze een stem bieden namens zeer veel gebieden en/of doelgroepen. 
 
 
8. Subsidiedossier tweede turnzaal Maria Middelares  
 
De Vlaamse Regering lanceert opnieuw een projectoproep 'naschools openstellen van 
schoolsportinfrastructuur'. Gezien het overweldigend succes van de eerdere willen de Vlaamse minister 
bevoegd voor sport, Philippe Muyters, en de Vlaams minister bevoegd voor onderwijs, Hilde Crevits, opnieuw 
samen scholen een duw in de rug geven om hun bestaande schoolsportinfrastructuur naschools open te stellen 
en kwaliteitsvoller te maken. De financiële ondersteuning geldt zowel voor infrastructuurwerken binnen als 
buiten. Een dossier indienen kan tot eind juni 2022. 
 
Er wordt veel belang gehecht aan de samenwerking met het gemeentebestuur en andere belanghebbenden. 
Dit gebeurt o.a. via een gevraagde nota van het College van Burgemeester en Schepenen rond de 
samenwerking en een advies van de sportraad, zodat mogelijke gebruikers in de gemeente gehoord worden. 
 
In deelgemeente Sint-Job-in’t-Goor is er slechts beperkte overdekte sportinfrastructuur beschikbaar. Sporthal 
De Zandbergen is recent omgebouwd tot indoor padel waardoor deze niet meer beschikbaar is voor andere 
sportactiviteiten van verenigingen. Dit heeft als gevolg dat groeiende sportverenigingen die hun werking verder 
willen uitbreiden nog weinig mogelijkheden vinden. Ook is er geen ruimte om nieuwe sportverenigingen op te 
vangen in Sint-Job-in’t-Goor. Met de steeds aangroeiende bevolking vormt dit een groot probleem. De nood 
aan bijkomende overdekte sportruimte die naschools kunnen gebruikt worden, is dan ook groot.  
 
De afgelopen jaren ontving de sportdienst verschillende vragen van sportverenigingen uit Sint-Job-in’t-Goor 
naar extra sportruimte in hun deelgemeente oa. Dansgroep Syrah (dans), Kai Jitsu Ryu (gevechtsport), Kon. 
Klopstokia (indoor-rolschaatsen), yoga infrastructuur voor diverse privé aanvragers, … De sportdienst hielp hen 
bij de zoektocht naar extra sportruimte in Sint-Job-in’t-Goor, maar de geboden oplossingen (voornamelijk 
contracten voor het gebruik van private sportinfrastructuur met hogere tarieven) zorgen nog steeds voor zorgen 
en onzekerheid op lange termijn. Voor verenigingen uit Sint-Job-in’t-Goor is uitwijken naar Brecht geen optie 
wegens de afstand ( > 10 km). 
 
De sportdienst zal de school bijstaan bij het uitwerken van het subsidiedossier en zal ook het verdere proces 
ivm het uitwerken van de administratie van het naschools ter beschikking stellen van de 
schoolsportinfrastructuur op zich nemen.  
 
Maria Middelares wil graag zijn tweede turnzaal ter beschikking stellen van externe gebruikers nadat de nodige 
aanpassingenwerken zijn uitgevoerd. In dit kader zullen een aantal aanpassingswerken moeten gebeuren om 
de zaal gebruiksklaar te maken en tegemoet te komen aan een aantal kwalitatieve en sporttechnische zaken. 



 

 

Ook outdoor kunnen er aanpassingenwerken gebeuren die in aanmerking komen voor subsidiëring.  Er is 
eventueel nog een (momenteel beplant) stuk aan de voorzijde van de inkomdeuren van de zaal dat uitgewerkt 
kan worden tot beweeginfrastructuur. De schooldirecteur had als voorbeeld een petanqueveld aangehaald. 
Jan-Pieter (omnisportkampen) haalt aan dat een multifunctioneel sportveldje (basketbal, badminton, goaltjes, 
…) mogelijks wel interessant zou kunnen zijn. Eventueel kunnen er ook (wegneembare) palen voorzien worden 
om de netten te bevestigen. 
 
Enkele vragen of opmerkingen die nog gesteld worden: 

- Kan er een dubbele omheining voorzien worden met 2 poortjes zodat er geen badge nodig is om het 
sportveldje te betreden? 

- Wat met het groenscherm? 
 

De sportraad geeft positief advies voor het verdere traject voor het opstellen van de tweede turnzaal van Maria 
Middelares.  

 
 
9. Financieel verslag 
 
Vervangend penningmeester, Rika Rits, overloopt de financiële verrichtingen  met de aanwezigen: 
 
Stand spaarrekening: 2.782,96 euro 
Stand zichtrekening: 6.887,11 euro 

- UIT Cadeaubonnen sportgala: 1.200 euro 
- UIT Maandelijkse bankkosten 
- IN Voorschot werkingsbijdrage gemeente Brecht: 1.875 euro (75% van 2.500 euro) 

 
Penningmeester Viviane werd intussen uitgeschreven als penningmeester bij Belfius. Dit verliep echter niet zo 
vlot omwille van moeilijke bereikbaarheid, beperkte klantvriendelijkheid en administratief geknoei door een 
personeelslid van Belfius. Zo bleek voormalig penningmeester Koen nog leesrechten te hebben ondanks dat hij 
een 3-tal jaar geleden al volledig werd uitgeschreven als belanghebbende. Er werden ook nog andere 
administratieve problemen vastgesteld bij Belfius waardoor de overstap naar een andere bank zal overwogen 
worden. 
 
De nieuwe penningmeester Jan-Pieter De Pooter zal bekijken wat de impact is van een overstap naar een 
andere bank. Er wordt ook bekeken of het nog nuttig is om een aparte zicht- en spaarrekening te behouden. 
 
Rika plant een overdracht in waarbij de financiën doorgeven zullen worden aan de nieuwe penningmeester 
Jan-Pieter De Pooter. 
 
 
10. Variapunten 
 
Stand van zaken Recht door Brecht  
Voorafgaand op deze sportraadvergadering kwam er een werkgroep samen. Team Neos en team 
Runnin’Brecht zetten terug mee hun schouders onder dit loopinitiatief en zorgen voor een hele hoop helpende 
handen. De voorbereidingen zijn in volle gang en de inschrijvingen zijn geopend. Ook het Brechts jogcriterium 
werd opgestart. 
 



 

 

Sluiting GC 
Binnenkort sluit GC Jan vander Noot definitief de deuren en wordt er begonnen aan de geplande transformatie 
van het gebouw tot nieuw administratief centrum. Dat vraagt heel wat verbouwingswerken, maar vooraleer we 
hieraan beginnen willen we de adviesraden, verenigingen en andere partners de kans geven om afscheid te 
nemen in stijl. Daarom de adviesraden uitgenodigd voor een gezamenlijk overleg met brainstorm om te kijken 
wat de mogelijkheden zijn. Dit overleg vindt plaats op maandag 30 mei om 19.30 uur in GC Jan vander Noot. 
 
Alvast enkele ideetjes vanuit de sportraad: 

- Spuitbussen / graffiti  
- Paintball / Jellybals 
- Escaperoom 

 
Huishoudelijk reglement (gemeentelijke) sportinfrastructuur 
De huisregels dienen aangepast te worden naar aanleiding van de het recent gewijzigde retributiereglement. 
Voor deze aanpassingen zal er advies gevraagd worden aan de sportraad. Op maandagavond 5 september is 
er een overleg ingepland met alle gebruikers van de gemeentelijke sportinfrastructuur. Dat is ook de deadline 
waarop het reglement klaar goedgekeurd dient te zijn.  De goedkeuring gebeurt door het schepencollege op 
advies van het de sportraad.  Er zal nog een sportraad ingepland worden in juli waarop dit reglement zal 
geadviseerd worden. Indien er te weinig aanwezigen zijn, dan zal het advies via email opgevraagd worden. 
 
 
11. Takenlijst 
 

Taken Wie? 

Overdracht financiën naar nieuwe penningmeester Rika en Jan-Pieter 

Contact Onze Duif Sint-Lenaarts Marc Martens 

 
 
12. Bijlages 

- Huishoudelijk reglement Sportraad 
 
 
13. Volgende vergadering(en): 

- Vergadering Sportraad: maandag 18 juli 2022 om 20.00 uur in GC Jan vander Noot. 


