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 agenda    verslag: Verslag Algemene Vergadering Sportraad 
Vergaderdatum: 

voorzitter: 
15/05/2017 
Jef Van Dyck 

verslaggever: Rika Rits 
Aanwezige clubs: Badmintonclub Sint-Job, Bija kinderyoga, Biljartclub ’t Centrum, Biljartclub Krijt op 

Tijd, Bracht in’t Rood, Brachtse Bikers, COBEPA – GB, Dancarta vzw, Dans je fit, 
Dansgroep Syrah, De leukste thuis, Esthetica Gymteam, FC De Witte, FC Echt 
Brecht, FC Post, Hendrik Braspenning, Inyo Brecht, Jef Van Dijck, Judoclub 
Hirano Brecht vzw, Jump It, K Brecht SK, Kai-Jitsu-Ryu, KFC Sint-Job, KFC Sint-
Lenaarts, Klopstokia, Kon Hoop op d’Overwinning, KS De Zevensprong - 
Klavertje 3, Loopvereniging De Kleipikkers, LRV Bosruiters Overbroek ponyclub, 
LRV Lessiusruiters Brecht, LRV Lessiusruiters ponyclub Brecht, LRV Sint 
Lenaarts Sint-Leonardus pony's, LRV Sint Lenaarts Sint-Leonardus ruiters, LRV 
St. Willebrordus Overbroek, OKRA-Trefpunt Sint Job In ’t Goor, OVERVOC, 
OVOC, Paapploeg De Bosstraat, Rommersheide sport vzw, Runnin'Brecht, 
Sahya yoga, Sint-Jobse Pedaalridders, Sporthal De Ring, Squashclub De 
Zandbergen, Stapelheyde RC vzw, Sunshine Trappers, Tafeltennisclub Sint-
Lenaarts, Tai-Jutsu school vzw Saigen Brecht, TC De Merel vzw, TC Ter Breme, 
Tipicon bvba, TTV Powerrangers, TTV Vandakker, Vissersclub De Sardinnekes, 
WACTEAM Brecht, WSV St. Michielstappers vzw, WTC De Durvers, WTC De 
Kleitrappers, WTC De Mistral Bikers, WTC De Rembokken, WTC De Stoempers, 
WTC Mastentop, WTC Sas 4, WTC Sint Lenaarts, Zaalvoetbal De Ring, ZVC 
OMIC, ZVC Transport Joosen, ZVC VB United 

Afwezige clubs: Badmintonclub Poona, Dartsclub De Roots, Dogs training center vzw, Fitlab 
Nottebohm, Modelluchtvaartclub De Condors, Modelvliegclub Golden Wings vzw 
Neos Sportos, No Mercy, Royal Antwerp Hockey Club, Showdown Brecht, 
Sporthal De Zandbergen, VBS Maria Middelares, VLS Sint-Michielschool, Voetbal 
Landelijke Gilde Sint Lenaarts, WTC 't Verzopen Talent, ZVC Elysium FC, ZVC 
Wouters-Rodania 

 
 

1. Welkomstwoord door de voorzitter 
 
Voorzitter Jef Van Dyck heet iedereen van harte welkom en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.  
 
Het aantal aanwezige stemgerechtigde leden bedraagt 65 van de 84. Dit zijn sportverenigingen, private 
organisaties, leden van de Raad van bestuur, afgevaardigden van scholen en deskundigen sport. Aangezien 
de statuten stellen dat minimum 2/3e van de stemgerechtigde leden aanwezig moet zijn voor de aanvaarding 
van wijzigingen in de statuten, kan deze vergadering geldig zetelen. 
 
Ook alle niet-stemgerechtigde leden en afgevaardigden van het gemeentebestuur worden verwelkomd, 
waaronder de schepen van sport Daan De Veuster, de sportconsulente Rika Rits, de sportpromotor Noortje 
Aernouts en het afdelingshoofd van de dienst vrije tijd Inge Adriaenssens. 
 
De voorzitter dankt de sportclubs en scholen voor hun inspanningen het afgelopen werkingsjaar en voor hun 
prachtige organisaties naar buiten toe. 
 

2. Werkingsverslag Raad van Bestuur 
 
De voorzitter brengt verslag uit van een druk gevuld werkjaar van de bestuursploeg van de sportraad.  
 



 

Jef Van Dyck dankt de bestuursleden voor hun inzet en inspanningen de voorbije periode. 
Er werd 7 keer vergaderd met de bestuursploeg van de sportraad.  
  
Verder was er ook nog een vergadering met de sporthalgebruikers, enkele werkgroep vergaderingen van de 
Brechtse stratenloop, Brechtse Fietshappening, Fietspadencomité, hervorming subsidies en organiseerden we 
enkele succesvolle vormingsavonden (sportvoeding en Oppepper). Ook de regio- en provinciale vergadering 
werden bijgewoond. Verder was er ook nog het interradenoverleg waarbij alle gemeentelijke adviesraden hun 
stem laten horen. 
 
De sportraad gaf ook ondersteuning aan volgende activiteiten: Brechtse stratenloop, Brechtse Fietshappening, 
Kampioenenviering, Scholenveldloop, Brechts jogcriterium …  
 
Verder gaf het bestuur nog verschillende adviezen aan het schepencollege en gemeenteraad:  

- Subsidieverdeling 
- Optrekken huursubsidie 
- Erkenning Brechtse sportverenigingen 
- Uurverdeling gemeentelijke sportinfrastructuur 
- Afval van evenementen na verdwijnen van grijze vuilzakken 
- Retributiereglement schade aan derden 

 
 

3. Stand van zaken Domein De Merel 
 
Daan De Veuster, schepen van sport, geeft een toelichting over de huidige stand van zaken van Domein De 
Merel. 
 
Na het afspringen van de samenwerking met Laurence Courtois voor de realisatie van een indoortennishal met 
nieuwe cafetaria (doordat Laurence via nv Merel Invest geen lening kreeg tenzij het gemeentebestuur hiervoor 
borg kon staan), werden er nieuwe investeerders aangetrokken. Er waren het afgelopen jaar contacten met 
meerdere  private investeerders voor de realisatie van een tennishal met horeca. Het verkrijgen van de nodige 
financiële middelen blijft echter een moeilijke zaak. Financiële instellingen leggen hoge eisen op (in functie van 
waarborgen) als het gaat om investeringen voor recreatie bv de realisatie van een tennishal. Toch zijn er nog 
mogelijkheden en zijn er vergevorderde gesprekken gaande. 
 
De samenwerking met de private partner bvba Wonderwood (Dirk Volders) voor de realisatie van een binnen- 
en buitenspeeltuin werd ook beëindigd door het gemeentebestuur. Wonderwood voldeed niet aan de 
voorwaarden die door het gemeentebestuur werd gesteld en daarom kon er geen erfpachtovereenkomst 
toegekend worden. 
 
In de begroting werd ondertussen wel een budget van 200.000 euro voorzien voor de realisatie van eigen 
infrastructuur waaronder een buitenspeeltuin en een loopomloop (bv Finse piste).  
 
 

4. Voorstelling plannen nieuw ontmoetingscentrum ’t Centrum Sint-Lenaarts 
 
Daan De Veuster, schepen van sport, geeft een toelichting over de plannen van de bouw van een nieuw 
ontmoetingscentrum ’t Centrum. 
 
Zaal ‘t Centrum in Sint-Lenaarts (Dorpsstraat 73) is aan vernieuwing toe. Dat signaal kreeg het 

gemeentebestuur meermaals  van de verenigingen en de gebruikers van het gebouw. Het volledige gebouw is 

gedateerd en niet meer afgestemd op de actuele behoefte van de verenigingen. Bovendien vormt het gebouw 

een lopende rekening op het vlak van energie. Zo zijn de gevelwanden niet geïsoleerd, laat de dakconstructie 

de plaatsing van bijvoorbeeld zonnepanelen niet toe en is ventilatie in het gebouw zo goed als onbestaande.  



 

 

Het gemeentebestuur startte vorig jaar dan ook een procedure op om het gebouw te vernieuwen en opteerde 

voor een ‘Design and Build’-formule om vorm te geven aan het project. De architect en de aannemer vormen 

dan samen een team, dienen één offerte in en worden als team aangesteld om de werken uit te voeren. Deze 

vorm van publiek en private samenwerking werkt vaak tijdbesparend en biedt het voordeel dat de coördinatie bij 

één inschrijver ligt, die voldoende kaas heeft gegeten van projecten van dit formaat. 

 

Twee inschrijvers dienden een offerte in voor deze opdracht. Na onderhandeling besliste het gemeentebestuur 

om met Van Roey Vastgoed NV in samenwerking met het architektenburo Jef Van Oevelen bvba in zee te 

gaan voor dit project. 

In het nieuwe gebouw zullen verschillende functies gecombineerd worden zodat er een open huis ontstaat. Het 
enige verschil met het huidige gebouw is dat ook de bibliotheek opgenomen wordt.  
 
Er zullen dus net zoals nu een café, keuken, grote zaal, vergaderzalen en foyer in het gebouw opgenomen 
worden. De activiteiten die momenteel in zaal ’t Centrum plaatsvinden zoals bijvoorbeeld toneel, kaarten, 
muziek en kooklessen zullen na de vernieuwing terug daar kunnen doorgaan. Ook activiteiten voor 
commercieel gebruik zoals een lezing of een babyborrel kunnen er georganiseerd worden. Dit alles zal nu 
echter mogelijk worden in een toegankelijk en modern gebouw! 
 
Het gemeentebestuur had de wens om een energieneutraal gebouw te maken. In het concept dat voorligt zal 

de energieprestatie dan ook tot nul herleid worden door de compactheid van de constructie en moderne 

technieken zoals een warmtepomp, zonnepanelen, ventilatie, airco,… 

Op welke termijn worden de volgende stappen uitgevoerd?  Dit is de planning die we nastreven: 

1. Opmaak plannen bouwvergunning  
2. Aanvraag bouwvergunning juni 2017 
3. Start bouwwerkzaamheden najaar 2017 
4. Duurtijd werken +/- 1 jaar 

 
5. Resultaten bevraging hervorming subsidiereglementen 

 
Enkele maanden geleden werd er een elektronische vragenlijst doorgestuurd aan de sportverenigingen. De 
vragenlijst werd ingevuld door 19 verenigingen. De aanwezige club ontvangen een overzicht van de resultaten 
van deze bevraging. De antwoorden waren zeer verdeeld waardoor er geen éénduidige conclusies getrokken 
kunnen worden uit deze bevraging. 
 
Er was wel een duidelijk conclusie wat betreft het indienen van de subsidieaanvragen. 84% van de 
respondenten vindt het wenselijk om de subsidies digitaal in te dienen in plaats van op papier. Een van de 
suggesties die meerdere malen werd gemaakt, is dat de ingevulde antwoorden van het vorige werkjaar 
zichtbaar zijn.  
Het realiseren van een digitale aanvraag is alvast een piste die het gemeentebestuur verder zal uitwerken en 
trachten mogelijk te maken. Het gemeentebestuur maakt immers sterk werk van digitale dienstverlening. 
 
 

6. Voorstelling nieuwe leden + ontslagnemende leden 
 
Volgende verenigingen gingen niet in op de herinnering om zich te heraansluiten bij de Sportraad, nadat zij 
twee opeenvolgende algemene vergaderingen niet aanwezig waren. Zij worden volgens artikel 19 van het 
huidige huishoudelijk reglement aldus als ontslagnemend beschouwd:  



 

- ZVC The Crew 
- FC Echt Brecht 
- Fitness 2001 
- GBS De Sleutelbloem 
- ZVC Antwerp United 
- ZVC & Teregt 

 
Volgende verenigingen stelden zich kandidaat als lid van de algemene vergadering en worden na een korte 
voorstelling met handgeklap aanvaard door de AV. Vanaf heden worden zij als volwaardig lid beschouwd van 
de Sportraad: 

- Bija kinderyoga  
- Kon. Klopstokia RHC vzw 
- Tai-Jutsu school vzw Saigen Brecht 

 
Volgende vereniging vulde een formulier in tot heraansluiting bij de sportraad aangezien zij twee 
opeenvolgende vergaderingen niet aanwezig was. Deze vereniging wordt ook met handgeklap heraanvaard. 

- Sporthal De Ring 
- Zaalvoetbal De Ring 
- Biljartclub ‘t Centrum 

 
 

7. Bedanking Jos Matheeussen en Tony De Puysseleir 
 
De voorzitter zou vandaag graag 2 personen extra willen bedanken die de afgelopen jaren kleur hebben 
gegeven aan het Brechtse sportleven. Het afgelopen jaar beslisten zij echter beide om deze activiteiten stop te 
zetten. Zij worden op een gepaste manier bedankt door de sportraad. 

- Jos Matheeussen (werkgroep stratenloop, ex-voorzitter sportraad) 
- Tony De Puysseleir (uittredend bestuurslid) 

 
 

8. Verkiezing leden Raad van bestuur 
 
De leden van de raad van bestuur van de sportraad worden kort voorgesteld door de voorzitter. Zij worden 
bedankt voor hun geleverde ondersteuning van het afgelopen werkjaar.  
 
Er zijn ook 3 nieuwe kandidaat bestuursleden. Jef Van Dyck neemt het woord en geeft een toelichting bij de 
stembrieven die bij het binnenkomen werden meegegeven aan alle stemgerechtigde leden. De stemming van 
personen betreft een geheime stemming en dient daarom te gebeuren via de stemformulieren. Om aanvaard te 
worden als bestuurslid dienen de kandidaten minimum de helft van de stemmen + één te halen.  
 
Volgende personen stelden zich kandidaat als bestuurslid. Zij krijgen elk de gelegenheid zich voor te stellen: 

- Bart Van Hooydonck (TTV Vandakker) 
- Hendrik Braspenning (deskundige sport) 
- Marcel Donkers (KFC Sint-Job) 

 
De stembrieven worden ingevuld, opgehaald en geteld. Alle kandidaat bestuursleden worden met een ruime 
meerderheid van stemmen aanvaard. 
 
 

9. Goedkeuring financieel verslag + aanduiding rekeningnazichters  
 
De penningmeester, Koen Aussems, geeft een toelichting bij dit agendapunt. 
 
Het financieel verslag van 2016 werd nagekeken door volgende leden:  



 

- Christophe Huybrighs (Fitlab Nottebohm) 
- Tony Van de Velde (Kai Jitsu Ryu) 

 
De rekeningnazichters stelden geen onnauwkeurigheden vast bij het financieel verslag en stelt de AV voor om 
de jaarrekening van 2016 goed te keuren en de raad van bestuur voor het boekjaar 2016 te ontlasten van haar 
verantwoordelijkheid.  
 
Een overzicht van de in- en uitgaven werd reeds verzonden met de uitnodiging van de algemene vergadering 
aan alle leden. De penningmeester geeft nog een extra toelichting bij dit overzicht aan de hand van de 
Powerpoint voorstelling.  
 
De AV aanvaart met het voorgestelde financieel verslag van 2016. 
 
Onder de aanwezige leden worden twee vrijwilligers aangeduid die volgend jaar de rekeningen zullen nazien. 
Zij zullen volgend jaar tijdig gecontacteerd worden door de sportdienst. 

- Marc Mergits (Mistral Bikers) 
- Guy Bevers (Zaalvoetbal de Ring) 

 
 

10. Informatie vanuit de sportdienst 
 

10.1 #sportersbelevenmeer #sportiefbrecht 
 

De gemeente Brecht wil de 'sportersbelevenmeer' award winnen. Hiervoor daagt Sport Vlaanderen alle 
gemeenten en steden uit om hun inwoners aan te moedigen om te sporten. De gemeenten dienen vijf 
uitdagingen tot een goed einde te brengen. 

De sportdienst neemt vijf uitdagingen voor haar rekening door zelf evenementen te organiseren, 
promotie te voeren, actief deel te nemen aan de Maand van de Sportclub, de Sport@school dag in 
september te promoten ...  

Voor de vijfde uitdaging hebben ze de hulp van sportend Brecht nodig. Om te bewijzen dat sporters 
meer beleven, willen ze zoveel mogelijk sportbelevingsfoto’s zien op sociale media met de hashtags 
#sportersbelevenmeer #sportiefbrecht. Als er meer dan 100 foto’s gepubliceerd worden door de 
Brechtenaars, is dat deel van de opdracht geslaagd. Gebruik als club dus ook de hashtags 
#sportersbelevenmeer #sportiefbrecht bij het posten van sportieve berichten en foto’s op de sociale 
media (facebook, instagram, twitter, …) zowel persoonlijk als voor de sportclub. 

De sportdienst geeft alvast het goede voorbeeld en postte al een 30-tal berichten op de Facebook 
pagina ‘sportief brecht’.  
 
10.2 Brochure Brechtse sportclubs – Maand van de sportclub 
 
In juni worden de sportclub-brochures verdeeld naar de 2200 Brechtse schoolkinderen. Alle erkende 
Brechtse sportclubs staan vermeld met naam, sporttak en website op de brochure. Voor meer 
informatie wordt verwezen naar de gemeentelijke website. 
 
September is de maand van de Sportclub. Dit wordt vermeld in de brochure. Een warme oproep aan 
alle Brechtse sportclubs om dan hun deuren open te zwieren voor nieuwe en bestaande leden. 

  



 

 
10.3 Organiseert jouw vereniging een activiteit, sportevenement, fuif of feest? 
 
Denk er dan aan om minstens 2 maanden vooraf het online formulier in te vullen om je vergunning 
tijdig rond te krijgen. 
Wil je je activiteit of evenement (gratis) promoten op de lichtkranten of laten vermelden in Brechts 
Nieuws? Geef dan je gegevens door via het formulier van de uitdatabank. 
Vergeet niet om volgende labels te vermelden: 

- LICHTKRANTBRECHT 

- SPORTIEFBRECHT 

- MVDS (enkel voor activiteiten die plaats vinden in de maand september) 

 
10.4 16e Brechtse Stratenloop 
 
De stratenloop wordt op 23 juni voor de 15e keer georganiseerd.  
De sportverenigingen worden uitgedaagd om deel te nemen met hun leden aan de stratenloop. Zij 
kunnen deelnemen in hun clubkledij of uniform en zich zo extra in de kijker lopen bij het publiek. De 
clubs kunnen bovendien hun pakket en shirts afhalen de dag voordien op de sportdienst en krijgen 
korting op de deelnameprijs vanaf 10 inschrijvingen.   

 
10.5 Brechtse kampioenenviering - 24 februari 2018 

 
De clubs zullen tijdig verwittigd worden wanneer ze hun kampioenen kunnen registreren voor de 
huldiging. Het vieren van de gouden vrijwilliger, iemand die reeds 21 jaar of langer actief is binnen de 
vereniging, wordt toegelicht. Deze gouden vrijwilligers kunnen ook gehuldigd worden op deze 
kampioenenviering.   
 
Jaarlijks wordt er een vereniging aangeduid die helpt bij het klaarzetten van de zaal. De sportraad 
voorziet hiervoor een vergoeding van 250 euro. Je kan je hiervoor kandidaat stellen bij de 
sportconsulente. 

 
10.6 Oppepper - Breng pit in je vereniging! 

 
Ook in 2017 zal er een derde editie doorgaan van de vormingsavond Oppepper.Deze vormingsavond 
wordt georganiseerd in samenwerking met de cultuurdienst, welzijnsdienst en jeugddienst.  
Deze avond biedt naast de interessante vormingen ook de kans om te netwerken met andere 
verenigingen op de receptie achteraf. Meer informatie volgt nog! 

 
 

11. Rondvraag 
 
Er worden geen opmerkingen of vragen genoteerd. De vergadering wordt hier afgesloten. 
De voorzitter dankt iedereen nogmaals voor zijn aanwezigheid en nodigt iedereen nog uit voor een afsluitende 
receptie met hapjes en drankjes. 
 
 

https://www.brecht.be/vrije-tijd/zelf-iets-organiseren/vergunning-voor-evenement-fuif-aanvragen
https://www.brecht.be/promotie-evenement-fuif

