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1. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.  
 
Marc Martens neemt nog contact met de verantwoordelijke van Onze Duif tegen de volgende Sportraad-
vergadering. Voorlopig werd deze vereniging wel meegenomen in de erkenning. 
 
 
2. Advies huishoudelijk reglement gemeentelijke sportinfrastructuur 
 
Het huishoudelijk reglement dient voor het gebruik van gemeentelijke sportinfrastructuur dient aangepast en 
geactualiseerd te worden. Het nieuwe reglement zal op maandagavond 5 september voorgesteld worden aan 
de gebruikers van de gemeentelijke sportinfrastructuur tijdens de jaarlijkse gebruikersvergadering. Dat is ook de 
deadline waarop het reglement goedgekeurd dient te zijn.  De goedkeuring gebeurt door het schepencollege op 
advies van het de sportraad. Het reglement zal later via email doorgestuurd worden aan de leden van de 
sportraad via een Google drive link. Er wordt dan gevraagd om het document na te lezen en eventuele 
opmerkingen toe te voegen. Via deze werkwijze kunnen de leden van de sportraad elkaars opmerkingen lezen 
en eventueel aanvullen. Er zal dan een schriftelijk advies uitgebracht worden door de sportraad.   
 
 
3. Sluitingsfeest GC Jan vander Noot 
 
Aan het einde van de zomer sluit GC Jan vander Noot definitief de deuren en start de geplande transformatie 
van het gebouw tot nieuw administratief centrum. Voor de start van de verbouwingswerken, vindt een gepast 
afscheid plaats.  
 
De organisatie van dit sluitingsfeest wordt getrokken vanuit een werkgroep die samengesteld is uit leden van de 
adviesraden (voornamelijk jeugdraad en de cultuurraad). Ook vanuit de sportraad was er eventueel interesse 
om deel te nemen. Bart Van Hooydonck woonde alvast één van de voorbereidende vergaderingen bij namens 
de sportraad, maar hij kon het laatste overleg niet aanwezig zijn. Er wordt nu gevraagd vanuit de werkgroep of 
er namens de sportraad ook een engagement kan zijn om iets te organiseren en een financiële bijdrage te 
voorzien.  
 
Tijdens deze sportraadvergadering is Els Breugelmans van de cultuurraad te gast en komt zij hierover een 
toelichting geven aan de sportraad. Het GC Jan vander Noot sluitingsweekend zal doorgaan op volgende data: 

- Zaterdag 24 september: graffiti workshop (cultuurraad) 
- Vrijdag 30 september: De boeken Toe fuif in de bib (jeugdraad) 
- Zaterdag 1 oktober: Receptie en muziek, kunstenaars (cultuurraad) 



 

 

- Zondag 2 oktober: Dorpsdag ’t Dak Eraf (jeugdraad) 
 
De werkgroep vraagt of de sportraad ook een bijdrage kan aanleveren. Dit zou het best inpasbaar zijn op 
zondag 2 oktober omdat er dan ook al enkele andere (sportieve) activiteiten ingepland zullen worden door de 
jeugdraad. Zo zijn er door de jeugdraad al contacten gelegd voor een sessie Jellybal in het gebouw en is er 
informatie opgevraagd voor een deadride lijn. Daarnaast zou er ook een bar komen. 
 
De sportraad stelt volgende zaken voor: 

o Een containercup.  
 Dit zal aan judoclub Hirano gevraagd worden of zij dit kunnen verzorgen. Rika informeert 

hiervoor bij de judoclub. 
 Plan B is eventueel na te horen bij een gemeente die dit zelf heeft gemaakt (cfr congres 

Lokaal Netwerk). Het budget hiervoor is wel beperkt (max 300 euro) 
 We zouden de verenigingen kunnen uitdagen om deel te nemen. Elke vereniging mag 

dan 1 sterke deelnemer / lid afvaardigen voor deelname die dan de club 
vertegenwoordigt. 

 De sportraad zou een prijs kunnen wegschenken aan de winnaar: een bon van 250 euro 
voor opleidingscheques van de Vlaamse Trainersschool (of bv sportmateriaal) 

o Katapultschieten: te boeken via de VLAS: (4 op 5 meter nodig): Bart VH vraagt na (450 euro?) 
o Kan dit als activiteit opgenomen worden op de stempelkaart van de maand van de sportclubs? 

Rika bekijkt dit verder. 
 
Er is intussen ook een webpagina aangemaakt als ook een facebookevent ‘Sluitingsweekend GC’ 
 
De werkgroep vraagt ook of de sportraad budget kan inbrengen:  
- De jeugdraad en de cultuurraad zouden elk 1.800 euro inbrengen 
- Er zou ook een gemeentelijk budget voorhanden zijn van ongeveer 7.000 euro. De sportraad stelt zich 

hierbij de vraag hoe de verdeling juist gebeurt. Dat is niet geweten. 
- De sportraad vindt het niet haalbaar om zelf ook 1.800 euro te voorzien aangezien zij een beperktere 

jaarlijkse toelage ontvangt van de gemeente Brecht. De sportraad organiseert gebruikelijk geen eigen 
activiteiten waar er inkomsten voorzien zijn. Een dergelijke activiteit werd ook niet voorzien in het 
jaaractieplan, waardoor de spaarcenten dienen aangesproken te worden. De sportraad oordeelt dat er 
maximum 1.000 euro kan bijgedragen worden vanuit de spaarrekening van de sportraad. 

 
Op woensdag 27 juli om 20.00uur staat het eerstvolgende overleg van de werkgroep gepland. Marc Martens 
zal deze bijwonen namens de sportraad. Hij zal zich verder informeren tijdens dit overleg. 
 

 
  

https://www.facebook.com/events/504047147875478/?active_tab=discussion


 

 

4. Netwerkmoment sportverenigingen 
 
In de oude structuur van de sportraad was er een jaarlijkse Algemene Vergadering voorzien. Op deze 
(verplichte) jaarlijkse vergadering waren dan heel wat Brechtse sportclubs en kon er eenvoudig informatie 
uitgewisseld worden vanuit de gemeente naar de clubs. Ook was dit met het aansluitend drankje een 
netwerkmoment waar clubbestuurders onderling ook een informeel babbeltje konden doen.  
 
Met de nieuwe structuur van de sportraad is deze verplichte vergadering weggevallen. Er werd eerder 
aangehaald dat de sportraad hiervoor een alternatief zou voorzien om verenigingen samen te brengen op een 
informele, niet verplichte wijze. In het jaaractieplan van de sportraad is een budget van 300 euro voorzien voor 
een netwerkmoment alsook 600 euro voor de ondersteuning van sportclubs. 
 
Er dient een nieuw concept uitgewerkt te worden. Een krachtig concept dat zichzelf verkoopt en waar 
verenigingen echt naartoe willen komen zonder dat hiervoor een verplichting is. Ze moeten het gevoel hebben 
dat ze iets missen en daardoor echt aanwezig willen zijn. 
 
De leden van de sportraad brainstormen samen over de mogelijkheden, aandachtspunten, losse ideeën en 
wat zou kunnen werken om clubs bijeen te krijgen en aanwezig te willen zijn:  
- Gluren bij de buren: hoe werkt een andere club? Van elkaar leren. 
- Speeddaten 

o fiches maken met onderwerpen bv Vrijwilligers, sponsoring, mensen in opleiding, ondersteuning 
binnen de clubs… 

o Deelname Schepen van sport (een babbel met Charlotte) en leden van de sportraad: leer de 
sportclubs kennen en kom hun bezorgdheden te weten. 

- Goede praktijkvoorbeelden subsidies / nuttige praktijkvoorbeelden laten pitchen door clubs (zeer kort) 
o Hoe kunnen we een level hoger schakelen?  
o Pitch door clubs die projectsubsidies of infrastructuursubsidies hebben binnen gehaald. Andere 

clubs inspireren en over de streep trekken om ook een dossier in te dienen. Ook eenvoudige 
voorbeelden van kleinere clubs. 

- Participatie tijdens het netwerkmoment (bv via Kahoot):  
o onderwerpen mee bepalen / gespreksonderwerpen (voorstel Bart VH) 
o Beleid mee sturen en onderwerpen van de projectsubsidies mee stemmen zoals op de Oppepper 

voor 2023 (shortlist) 
o Bij inschrijving voor het netwerkmoment eventueel al suggesties opvragen voor onderwerpen van 

projectsubsidies (longlist opmaken) 
- Drank / Sportcafé 
- Voorstelling nieuwe leden van de sportraad / samen klinken op de nieuwe sportraad / bedanking 

voormalige bestuursleden sportraad 
- Timing? eind november / begin december / Eindejaar drink 
- Locatie? Sporthal De Ring / De Eikel / OC ’t Centrum => nog te bepalen / afhankelijk van de datum 
 
 
5. Maand van de sportclub 
 
De sportdienst tekende dit jaar opnieuw in voor deelname aan de ‘Maand van de Sportclub’ in de maand 
september. Een maand waarin de Brechtse sportclubs in de kijker worden gezet en sporters warm worden 
gemaakt om zich aan te sluiten bij een vereniging. Deze actie kadert in een nationale campagne van Sport 
Vlaanderen waar we lokaal een eigen invulling aan kunnen geven.  
 
In het verleden deden we dit met stempelkaarten die we verdeelden aan alle Brechts schoolkinderen via onze 
scholen (2.500 exemplaren). De kinderen konden 3 stempels verzamelen en hun volle stempelkaart kon 
inruilen voor een mooi sportersbelevenmeer cadeau (voorheen was dit wel eens een drinkbus of een 
fietslichtje). 
 
Deze 3 stempels konden verzameld worden via volgende kanalen: 



 

 

1. stempel via de school (in sportkledij naar school komen met de dag ‘Brecht je sportclub naar school’) 
2. stempel via de sportclub (via de trainer, initiatie meedoen, proberen nieuwe sport of aansluiten) 
3. stempel op de scholenveldloop (die viel op woensdagnamiddag buiten de schooluren) 

 
Er was ook een fotowedstrijd met ballonnen: alle kinderen kregen een ballon met de tekst 
#sportersbelevenmeer #sportiefbrecht. Ze moesten dan een sportieve foto nemen met de ballonnen en op 
sociale media delen. Dan konden ze een prijs winnen. 
 
De sportdienst wil dit jaar een gelijkaardige actie op poten zetten. Toch zou er een nieuwe invulling moeten 
gegeven worden aan de derde stempel gezien de Scholenveldloop nu tijdens de schooluren valt. 
 
Enkele mogelijkheden die naar voor worden geschoven vanuit de sportraad: 
- Festival Familial – SintJob zomert op 3 september (dit komt jammergenoeg te vroeg) 
- Sluitingsweekend GC op 2 oktober (valt net buiten september, maar zou nog kunnen) 

 
Enkele suggesties vanuit de sportraad hoe we als gemeente de scholen kunnen ondersteunen bij de actie 
“breng je sportclub naar school”: 
- Initiatie sportclubs op de scholen 
- Mascottes? De Masked Singer? 
- Rode lopers voor scholen 
- Obstakelrun springkasteel 
 
 
6. Advies volgende editie Recht door Brecht / Brechtse stratenloop 
 
De leden van de sportraad denken na over de voor- en nadelen van een organisatie van een Recht door Brecht 
en een Brechtse stratenloop om zo een betere afweging te kunnen maken in een toekomstige organisatie.  
 

Recht door Brecht 
VOORDELEN NADELEN (+ eventuele oplossing?) 

Organisatorisch veel werk, toch nog inpasbaar in het 
jaarplan van de sportdienst 

Deze formule is minder gericht op de getrainde 
lopers. Veel wedstrijdlopers doen niet meer mee 
aangezien er geen competitie element meer is of ook 
geen tijdsregistratie.  

 Verbetertip: registratie in Strava (snelste tijd)? 
 Bedenking: is het effectief de opdracht van 

de sportdienst om wedstrijdlopers in 
beweging te krijgen? Er zijn zeker 
alternatieven in de regio voor de 
wedstrijdlopers van andere organisatoren in 
naburige gemeenten. Is het niet beter de 
focus  te leggen op het in beweging brengen 
van niet sportieve personen en sportieve 
gezinnen? 

Veel gezinnen nemen samen deel, gezinsuitstap Heel weinig kleuters en kleine kinderen (5 km is te 
lang voor deze doelgroep). Het parcours was ook niet 
buggyproof. 

 Verbetertip: er zou ook een (afgesloten) 
miniroute voorzien kunnen worden voor de 
kleine kinderen. 

Ook wandelen (ook minder sportieve personen in 
beweging krijgen, mensen die niet graag lopen) 

Minder deelnemers van andere gemeentes 
 Verbetertip: er was inderdaad (bewust) bijna 

geen promotie gemaakt buiten de gemeente 
Brecht omdat er een beperkt aantal 



 

 

inschrijvingsplaatsen beschikbaar waren. We 
kunnen het aantal inschrijvingsplaatsen 
uitbreiden en terug meer promotie voeren. 

Ook recreatievere joggers die angst hebben voor een 
tijdsregistratie of om af te gaan en als laatste over de 
eindstreep te komen 

We kunnen niet elk jaar door dezelfde gebouwen 
lopen. Dan wordt het saai. 

 Verbetertip: het is de bedoeling om telkens 
een andere route uit te stippelen. Er zijn 
zeker nog voldoende interessante gebouwen 
waardoor gelopen kan worden. We zouden 
ook kunnen samenwerken met de 
middenstand of een oproep lanceren in 
Brechts Nieuws. 

 Bedenking: dit concept zal geen jaren 
kunnen meegaan. 

Promotie van gemeentelijke gebouwen, promotie 
Brechtse verenigingen, promotie aanbod allerlei 

Minder supporters op het parcours 
 Mogelijks hebben de supporters nu zelf mee 

gewandeld. Dit wordt opgevangen door de 
animatie in de gebouwen. 

Veel meer Brechtenaren namen deel Spreiding en de startwaves zorgden voor minder 
aanwezigen op het plein. Na elke start was het plein 
leeg en leek er minder sfeer doordat het even leeg 
was. 

 Verbetertip: de startwaves kunnen sneller op 
elkaar gestart worden (bv om de 15 minuten 
ipv 30 minuten). Op die manier kunnen er 
ook meer mensen deelnemen en is er altijd 
volk en sfeer op de Gemeenteplaats 

Ander publiek dan een Brechtse stratenloop Er was niet gigantisch veel promotie gemaakt. 
 Verbetertip: Dit was een bewuste keuze 

omdat het aantal inschrijvingsplaatsen 
beperkt was. Maar we hebben nu ervaren 
dat dit uitgebreid kan worden. 

De gemeente leren kennen op een andere manier, 
binnenwegen, gebouwen, … 

Beperkt aantal inschrijvingsplaatsen waardoor minder 
deelnemers dan de Brechtse stratenloop. 

 Verbetertip: dit kan uitgebreid worden. 

Mogelijkheid om meer randanimatie te voorzien Het parcours was niet afgesloten wat wel een pittige 
en actieve opdracht was voor de seingevers om het 
parcours veilig te houden.  

Kostprijs omwille van geen tijdsregistratie Communicatie om deel te nemen naar de 
verenigingen kwam vrij laat. 

 Verbetertip: communicatie sneller opstarten 
en uitsturen zodat er meer groepen en 
verenigingen inschrijven 

De opwarming werd gesmaakt De Brechtse stratenloop was een echt begrip in de 
regio. Brecht werd hierdoor op de kaart gezet. 
Citymarketing. De Recht door Brecht is dat (nog) niet. 

De bewoners hadden minder verkeershinder omdat 
het parcours niet volledig afgesloten was. 

 

 
De sportraad geeft het advies om in 2023 terug te gaan voor een Urban Run & Walk, Recht door Brecht. Er 
worden meer Brechtenaren aangezet tot beweging. De Brechtse stratenloop is meer gericht op de 
wedstrijdlopers. Zij vinden hun weg naar andere professionele organisaties.  
Er dient wel ingezet te worden op extra promotie en het aantal deelnemers dient nog verhoogd te worden. Er 
dient ook een nieuw parcours met andere gebouwen uitgestippeld te worden (eventueel samenwerking met 



 

 

UNIZO). Eventueel kan er ook gewerkt worden aan een route voor kleinere kinderen. Na 2023 dient de 
afweging gemaakt te worden of het concept nog sterk genoeg is om nog meer verder te gaan. In grote steden 
werkt een Urban Run meerdere jaren. 
 
 
7. Evaluatie Gala van de Brechtse sportsterren 
 
Dit agendapunt werd geschrapt wegens niet meer actueel. 
 
 
8. Financieel verslag 
 
Vervangend penningmeester, Rika Rits, overloopt de financiële verrichtingen  met de aanwezigen.  
 
Er werden geen verrichtingen uitgevoerd.  
 
Stand spaarrekening: 2.782,96 euro 
Stand zichtrekening: 6.887,11 euro 
 
De overdracht van de financiën naar de nieuwe penningmeester Jan-Pieter De Pooter werd nog niet gebeurd.  
 
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. 
 
 
9. Variapunten 
 
Scholenveldloop in een nieuw jasje 
Afgelopen twee jaar werd de scholenveldloop op en door de scholen zelf georganiseerd. Dat om er voor te 
zorgen dat tijdens corona de leerlingen van de verschillende Brechtse scholen niet met elkaar in contact 
kwamen. Na evaluatie met de scholen tijdens het scholenoverleg van januari is gebleken dat de scholen 
schipperen tussen competitie en recreatie. M.a.w. ze zouden graag een loop/jogging hebben, waar zowel een 
deel competitie in zit alsook recreatie om de niet-competitieve leerlingen aan te zetten mee te bewegen.  
 
Daarom wordt de scholenveldloop in een nieuw jasje gestoken. Concreet zal er een afgebakend parcours 
gemaakt worden op domein De Merel, dat loopt voor een deel over technische crossparcours (bv. het wasbord) 
om het parcours afwisselender te maken en er zo meer een belevingsloop van te maken. Over heel het 
parcours worden hier en daar tentjes geplaatst.  
 
De scholen worden per leerjaar uitgenodigd om deel te nemen (tijdens de schooluren om een maximum aan 
deelnemers te garanderen) en krijgt een eigen schooltent toegewezen waar ze verzamelen en hun spullen 
kunnen leggen en tevens ook de start/aankomst voorzien is voor hun school. Op voorhand wordt er vastgelegd 
hoeveel minuten elk leerjaar loopt.  
 
Scholen kunnen tellen hoeveel rondjes elke kind aflegt in die periode. Op die manier kunnen de competitieve 
kinderen proberen om zoveel mogelijk rondjes te lopen, terwijl de minder competitieve leerlingen ook hun 
steentje kunnen bijdragen door op hun tempo een of meerdere rondjes te lopen/wandelen. Aan de leerkrachten 
wordt gevraagd om het aantal ronden van hun leerlingen/school/leerjaar bij te houden. De sportdienst is 
overtuigd dat met dit concept zowel de snelle, competitieve kinderen zich volledig kunnen uitleven als dat de 
andere kinderen ook aangezet worden om te bewegen. 
 
Bedanking uittredende bestuursleden 
Recent zijn er een aantal bestuursleden gestopt met de sportraad. Deze leden dienen nog een bedanking te 
ontvangen zoals in het verleden steeds de gewoonte was. Hiervoor is ook een budget voorzien in het 
jaaractieplan van de sportraad van 200 euro. 



 

 

 
Concreet gaat het om volgende personen: Jef Van Dyck, Viviane Van Brussel, Koen Aussems, Luc Truyts, 
Kirsten Meeuwis. 
 
Alle voormalige bestuursleden zullen uitgenodigd worden op het netwerkmoment van de sportclubs. Zij zullen 
daar in de bloemen gezet worden. Als ze niet aanwezig kunnen zijn, dan wordt het geschenk nog nabezorgd. 
Jef werd al in de bloemen gezet tijdens het Sportgala. Hij mocht een prijs wegschenken en heeft voor deze 
gelegenheid ook een cadeaupakket en een bedanking ontvangen omdat hij naast voorzitter ook een heel 
aantal andere projecten heeft getrokken voor de gemeente Brecht (Brechtse stratenloop, werkgroepen, 
lessenreeksen, …). 
 
Locatie(s) volgende vergaderingen? 
Onze vaste vergaderlocatie GC Jan vander Noot zal zijn deuren sluiten. We moeten dus uitwijken naar een 
nieuwe vergaderlocatie. Andere alternatieve vergaderzalen zijn zeker voorhanden, maar misschien kunnen we 
als uitwijken naar locaties van verenigingen om de Brechtse clubs / sportlocaties / mekaars hobby’s beter te 
leren kennen. Eventueel verder te bekijken want dit lijkt niet zo eenvoudig te organiseren. 
 
 
10. Takenlijst 
 

Taken Wie? 

Overdracht financiën naar nieuwe penningmeester Rika en Jan-Pieter 

Contact Onze Duif Sint-Lenaarts Marc Martens 

 
 
11. Bijlages 
 
/ 
 
 
12. Volgende vergadering(en): 

- Vergadering Sportraad: woensdag 5 oktober om 20.00 uur in de Kapel van het oude Klooster, 
Gasthuisstraat 42, 2960 Brecht (over het OCMW) 


