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1. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering 
 
Het verslag van de vorige vergadering (dd. 18/07/2022) wordt goedgekeurd.  
 
Op te volgen: 

- Marc heeft het invulblad voor de erkenning gaan afgeven bij de voorzitter van ‘Onze Duif’. Maar 
voorlopig nog geen respons terug.  

 
 
2. Advies – digitaliseren subsidies 
 
Na de vernieuwing van het erkennings- en subsidiereglementen wordt als volgende stap het erkennings- en 
subsidieproces aangepakt. De aanvraag, verwerking en uitbetaling van de subsidies waren/zijn grotendeels 
een handmatig werk. Momenteel wordt er wel gewerkt met google-forms formulieren, wat al een stap is in de 
goede richting. Deze formulieren kunnen geen gegevens verwerken enkel verzamelen en archiveren. De 
opgevraagde gegevens kunnen onderling ook niet gelinkt worden waardoor bij elke nieuwe aanvraag telkens 
opnieuw de basis en contactgegevens ingevuld moeten worden (erkenningsaanvraag / basissubsidies / 
projectsubsidies / infrastructuursubsidies). 
 
Doel is om te gaan naar een eenvormig, efficiënt en transparant proces voor de verschillende types subsidies 
voor verenigingen. Het nieuwe proces moet zowel voor de aanvragers (verenigingen) als voor de behandelaars 
(administratie) transparantie- en efficiëntiewinst opleveren. Daarom wordt nu verder onderzocht of er een 
nieuwe software kan aangekocht of ontwikkeld worden voor de digitale verwerking van de subsidieaanvragen.  
 
Er is een projectgroep opgericht binnen de dienst vrije tijd, met ook afvaardiging vanuit ICT. De werkgroep is 
momenteel de markt aan het verkennen en zal de verschillende mogelijkheden in kaart brengen.  
 
Er wordt nu ook advies gevraagd aan de sportraad over deze digitalisering en welke eigenschappen / tools / 
belangrijk zijn bij deze digitalisering. 
 
De sportraad vindt deze digitalisering een grote meerwaarde. Zo vermijden we dat dezelfde gegevens 
meerdere keren opnieuw moeten ingegeven worden (bv contactgegevens en basisgegevens in de 
verschillende aanvraagformulieren voor basissubsidie, projectsubsidie, infrastructuursubsidies, …).  
 
De sportraad vindt volgende eigenschappen belangrijk: 

- Automatisch invullen van gegevens (ook gegevens van het vorige werkjaar oproepen) 
- Vinkje: gelezen en goedgekeurd (bv in kader van GDPR) 
- Gebruiksvriendelijkheid (duidelijke knoppen, duidelijke stappen, …) 



 

 

- Heel transparante en eenvoudige flow, wizard die je stap voor stap loodst door de aanvraag (heel 
eenvoudig ook voor personen die digitaal niet sterk zijn). 

- Opslagen en op een later tijdstip verder werken aan de aanvraag 
- Meerdere personen binnen de club die de aanvraag kunnen invullen en aanpassen 
- Eventueel een onderscheid tussen schrijf en leesrechten? 

 
Sportrader Bart (die werkzaam is in de ICT sector) schat dat de kostprijs voor het op maat laten maken van een 
dergelijk systeem (van scratch) ergens in de lijn van de 70.000 a 110.00 euro zal liggen.  
Een dergelijk hoog budget zal niet voorhanden zijn binnen de gemeentelijke begroting, maar er bestaan zeker 
ook systemen die uitgaan van een bestaand pakket en die zo aan een zachtere prijs aangekocht kunnen 
worden. Dit zal verder bekeken en afgetoetst worden door de projectgroep binnen de dienst vrije tijd. 
 
Het advies van de sportraad betreffende de verwachte eigenschappen van de digitale subsidiesoftware zal 
doorgegeven worden aan de projectgroep en het schepencollege. 
 
 
3. Evaluatie - Oppepper 
 
De tweede editie van de Oppepper rond subsidies was zeer geslaagd. Enkele sportraders waren aanwezig.  
 
Kevin van de organisatie Baristaz (die het begeleidingsproces van de hervorming van de subsidies ook op zich 
nam) werd weer gevraagd als moderator. Dit was een grote meerwaarde. De aanwezigen werden goed 
geïnformeerd over de regelgeving en kregen heel wat tips & tricks en interessante voorbeelden mee naar huis.  
 
Er was ook een interactief luik voorzien. De deelnemers brainstormden in kleine groepjes en trachten met hun 
groepje ter plaatse een project uit te werken. Dit was niet eenvoudig: aan sommige tafels was de groep zeer 
gemengd (jeugd, sport, cultuur, jong, oud …), terwijl er aan andere tafels een eentonige groep zat met 
gelijkaardige achtergrond. In de toekomst te bekijken of alle groepen ofwel gemixt worden (ofwel samen gezet 
worden per domein / interesse). 
 
 
4. Evaluatie - Sluitingsfeest GC Jan vander Noot / Vander Noot Cup 
 
Het afsluitingsweekend was zeer geslaagd. Vooral op zondag waren er veel aanwezigen en was er veel 
enthousiasme over de vele activiteiten.  
 
Voorzitter Michel nam de trekkersrol vanuit de sportraad op zich. Ook Marc Martens en Bart VH droegen hun 
steentje bij. 
 
De inbreng vanuit de sportraad was in vergelijking met de andere adviesraden eerder beperkt. Maar het was 
zeker wel een mooie meerwaarde aan het geheel. De Vander Noot CUP kwam tot stand in samenwerking met 
judoclub Hirano, wie alle logistieke en administratieve taken op zich namen. De Brechtse verenigingen werden 
uitgedaagd om hun sterkste man + vrouw te laten deelnemen. De inschrijvingen kwamen heel traag op gang 
waardoor deze naast de sportclubs ook werden open getrokken naar de jeugd en cultuurverenigingen. Er 
waren uiteindelijk toch 22 deelnemers vanuit de Brechtse verenigingen, de meeste vanuit sport, maar ook 
enkele jeugdverenigingen namen deel. Een dikke pluim voor judoclub Hirano voor de uitstekende organisatie! 
 
De financiële afrekening wordt nog verwacht. Judoclub Hirano zal nog een factuur / onkostennota bezorgen 
aan de sportraad. Er was een bedrag afgesproken voor 500 euro aan mankracht en 500 euro aan kosten voor 
materiaal. Dit laatste bedrag zal niet helemaal doorgerekend worden gezien de cardiotoestellen gratis ontleend 
konden worden dankzij de interventie van Marc Martens via Best Buy Fitness uit Meer en Ken Van Wezel. 
 
De sterkste man en de strafste vrouw werden beide uitgestuurd vanuit judoclub Hirano, dewelke dan ook 2 x 
250 euro aan opleidingscheques wint. Deze cheques moeten nog besteld worden via Sport Vlaanderen. Rika 
hoort na bij Sport Vlaanderen hoe dit administratief in zijn werk gaat om deze op naam van de judoclub aan te 



 

 

kopen met budget van de Sportraad. De leden van de sportraad stellen voor om de opleidingscheques officieel 
te gaan overhandigen op de judoclub. Rika neemt contact op met de judoclub om een moment af te spreken. 
 
Er wordt wel opgemerkt dat de input vanuit de sportraad eerder beperkt was. De draagkracht binnen de 
sportraad was veel minder groot dan binnen de andere adviesraden. Bij toekomstige projecten die gestuurd 
worden vanuit een samenwerking tussen de adviesraden waarbij een grote organiserende inbreng wordt 
gevraagd vanuit de sportraad, dient dit intern binnen de sportraad nog duidelijker vooraf doorgesproken te 
worden. Zodat iedere sportrader effectief mee achter het project staat, weet welk engagement er wordt 
verwacht en of dit effectief haalbaar is voor iedereen. Op die manier zitten alle leden mee op dezelfde lijn en 
kunnen alle sportraders hun schouders mee zetten onder het initiatief, want dat is uiteindelijk het ultieme doel. 
Gezien de sportraad tot op heden vooral een adviserende raad was en geen activiteiten op zichzelf uitwerkte, is 
deze manier van werken nieuw voor de sportraad. Dit is een soort van leerschool geweest voor iedereen 
waarvan we de lessen meenemen naar de toekomst. 
 
Vermoedelijk zal er ook nog een algemeen evaluatieoverleg volgen met de verschillende adviesraden over het 
sluitingsfeest waar ook de onderlinge samenwerking tussen de adviesraden als met de gemeente zal 
geëvalueerd worden. 
 
 
5. Ondersteuning en kadervorming sportverenigingen 
 
Bij de hervorming van de subsidiereglementen werd de beslissing genomen om het beschikbare budget voor 
voor kadervorming te laten opgaan in het algemene subsidiebudget voor sport. Er diende meer ingezet te 
worden op andere impulsen die het volgen van kadervorming door trainers en bestuursleden binnen de 
vereniging stimuleren. Want we merkten dat een terugbetaling van de kosten voor kadervorming onvoldoende 
was om vrijwilligers te overtuigen om bijscholing te volgen. 
 
Tijdens het hervormingstraject werd steeds benadrukt dat er via verschillende invalshoeken impulsen moeten 
gegeven worden om opleidingen te volgen.  
 
Daarom werden al volgende initiatieven uitgezet: 
- Opleidingscheques van de Vlaamse Trainersschool werden gekoppeld aan het winnen van de Vander 

Noot Cup. 
- Ook kunnen verenigingen via de projectsubsidies kiezen voor het thema ‘kwaliteit begeleiding’ en zo zelf 

een eigen project rond vorming in elkaar steken.  
- Daarnaast zal er ook getracht worden om meer vormingen lokaal te organiseren zodat Brechtse trainers en 

bestuurders zich niet te ver moeten verplaatsen. 
 

Voor het lokaal organiseren van vormingen, wordt er gewerkt aan volgende pistes: 

Vormingsavond EHBO voor sportongevallen 
- Maandagavond 14 November 2022 van 19.15 tot 22.15 uur 
- In samenwerking met het Rode Kruis van Sint-Job (docent Dominique Ceulemans) 
- Gratis deelname voor trainers en vrijwilligers van erkende Brechtse sportclubs (anderen betalen 10 euro 

deelname per persoon) 
- Deze vormingsavond kadert in het voortraject van de promotiecampagne van de Dag van de Trainer van 

de Vlaamse Trainersschool. Iedereen die deelneemt aan de vorming EHBO, ontvangt een officieel attest 
van deelname via de Vlaamse Trainersschool. Daarnaast krijgen deelnemers gratis toegang tot de online 
middagsessies op de Dag van de Trainer 2022 van 10 december. Zij ontvangen in aanloop naar deze dag 
de deelnamelink via e-mail. Als laatste verloot de Vlaamse Trainersschool nog enkele toffe prijzen (o.a. 
tickets voor sportevenementen, waardebonnen van de Vlaamse Trainersschool …) onder de deelnemers. 

- De lesgeverskosten (150 euro) worden volledig terugbetaald door de Vlaamse Trainersschool 
- Het financieel plaatje (inkomsten en uitgaven) lopen via de Sportraad 
 



 

 

Trainerscursus Initiator dans – recreatief dansen en Jazzdans 
- In samenwerking met dansstudio Syrah en Dancarta werd een aanvraag ingediend bij de Vlaamse 

Trainersschool om een trainerscursus initiator dans in Brecht te organiseren. Deze aanvraag dient een jaar 
vooraf ingediend te worden en doorloopt een heel traject. De cursussen worden toegewezen op basis van 
een aantal parameters waaronder de geografische spreiding, de mogelijkheden van de zaal, cursussen in 
het verleden, de bereikbaarheid, samenwerking met dansgroepen, … De gemeente Brecht heeft een sterk 
dossier. 

- De cursus loopt in het najaar van 2023. 
- Bevestiging wordt nog verwacht binnen enkele weken. 
 
Trainerscursus Start2Coach 
- Start 2 Coach is een laagdrempelige én praktijkgerichte basismodule waar men de basisprincipes rond 

verantwoordelijk training geven aanleert (15 uur les). Door het volgen van deze module maken nieuwe 
trainers kennis met het opleidingsstramien en worden ze aangemoedigd om een initiatorcursus te volgen.  

- Start 2 Coach richt zich op elke onervaren of ervaren trainer/sportbegeleider, die de basiskneepjes 
- rond verantwoordelijk training geven (verder) onder de knie wil krijgen. Je kan deelnemen vanaf 
- het jaar waarin je 15 jaar wordt. 
- In heel Vlaanderen worden de Start 2 Coach-modules georganiseerd. In de meeste gevallen binnen een 

langer lopende Initiatoropleiding, maar je kan ze ook als aparte module volgen.  
- Gemeentes kunnen ook een sport overschrijdende start 2 coach module aanvragen en organiseren. Je 

moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan omschreven in een draaiboek.  
- De sportraad vindt het nuttig om een start 2 coach module in Brecht te organiseren. Rika doet hiervoor een 

aanvraag bij Sport Vlaanderen. 
 
 
6. Netwerkmoment sportverenigingen 
 
Tijdens de vorige vergaderingen van de sportraad werd vooropgesteld om nog in het najaar van 2022 een 
netwerkmoment voor de sportverenigingen te organiseren. De sportraad deed ook een brainstorm en kwam tot 
een concept van ‘gluren bij de buren’, speeddating, netwerkdrink, … 
Er wordt echter beslist om dit netwerkmoment te verzetten naar 2023. 
 
 
7. Financieel verslag 
 
Vervangend penningmeester, Rika Rits, en de nieuwe penningmeester Jan-Pieter De Pooter overliepen 
inmiddels samen de rekeningen. Vanaf heden zal Jan-Pieter de rekeningen en betalingen van de sportraad 
bijhouden.  
 
Jan-Pieter neemt contact op met de nieuwe bank en vraagt de voorwaarden op voor een overstap. Jan-Pieter 
en Rika regelen dan verder de overdracht van Belfius naar de nieuwe bank. 
 
Er dient geen jaarlijks rekeningnazicht meer te gebeuren door de Algemene Vergadering zoals vroeger. 
Volgens de nieuwe statuten dienen volgende administratieve zaken jaarlijks te gebeuren:  
- De aanvraag voor de jaarlijkse toelage van de sportraad (voor het volgende werkjaar) moet ingestuurd 

worden onder de vorm van een jaarplanning (begroting / jaaractieplan) voor 1 december via het Excel 
sjabloon. 

- De uitbetaling van 75% van de aangevraagde toelage (= voorschot) gebeurt ten laatste in februari. 
- De gedetailleerde jaarrekening van de uitgaven moet dan nadien op de financiële dienst toekomen voor 31 

januari van het afgelopen werkjaar via hetzelfde Excel sjabloon. Facturen, kasticketjes,… worden 
bijgehouden als bewijsstukken. 

- De uitbetaling van het saldo (max 25%) gebeurt ten laatste in februari.  
 
 

https://www.sport.vlaanderen/media/21372/draaiboek-sportoverschrijdende-modules-start-2-coach.pdf


 

 

8. Variapunten 
 
Teambuilding leden Sportraad 
De nieuwe sportraad moet elkaar nog wat beter leren kennen. Er wordt een teambuilding georganiseerd. 
Er wordt voorgesteld om een Escapebox te voorzien. Dit is een box die op verplaatsing kan gespeeld worden in 
eender welk lokaal. Jan Pieter gaat voor een Escapebox zorgen.  
Backup plan indien de Escapebox niet kan doorgaan: Padel, Escaperoom, boerengolf, wandeling, … 
Locatie: zaaltje in den Doortrapper met een drankje en een klein hapje (bv bitterballen). 
Datum is vrijdagavond 9 december 2022 
 
Algemene Vergadering Sportregio 
Op woensdagavond 7 december 2022 vindt de algemene vergadering plaats van de sportregio Antwerpse 
Kempen. Daar worden de sportconsulenten, sportraadvoorzitter en schepen van sport verwacht. Als de 
sportraadvoorzitter niet aanwezig kan zijn, dan dient hij door een ander lid van de sportraad vervangen te 
worden. Michel kan aanwezig zijn. 

 
Scholenveldloop is uitgesteld  
De nieuwe Brechtse scholenveldloop werd noodgedwongen met enkele maanden uitgesteld. De organisatie 
bleek geen haalbare kaart gezien de huidige situatie en de te beperkte personeelsbezetting op de sportdienst. 
In de tweede helft van dit schooljaar (april/mei 2023) zal een volwaardige nieuwe scholenveldloop vol unieke 
beleving georganiseerd worden. En dit hopelijk samen met de nieuwe collega Sportpromotie waar momenteel 
een zoektocht voor loopt. De nieuwe datum wordt nog vastgelegd in overleg met de scholen via een DOODLE. 

 
Vacature sportdienst 
Sportpromotor Kristian vond een nieuwe professionele uitdaging. Momenteel loopt er een wervingsprocedure 
voor de aanstelling van een nieuwe sportpromotor. 
 
De Merel: 
Er is recent een externe firma (Studiebureau Witteveen+Bos) aangesteld die de opdracht heeft gekregen om 
voor de gemeente Brecht de nodige vergunningen te realiseren door het toegankelijkheidsreglement aan te 
passen zodat het cyclocrossparcours, de MTB route, de loopomloop en het beweegparcours verder kan 
ontwikkeld worden. Daarnaast zal deze firma ook de opdracht krijgen om een algemene visie voor het domein 
te ontwikkelen. De uiterste deadline voor de oplevering van deze routes en toestellen is 1 mei 2023, dit in het 
kader van de subsidieaanvraag bij de Vlaamse Overheid. 
 
 
9. Takenlijst 
 

Taken Wie? 

Informatie opvragen over transfer rekeningen Jan-Pieter 

Overdracht financiën naar de nieuwe bank Rika en Jan-Pieter 

Escapebox reserveren Jan-Pieter 

Organisatie vormingsavond EHBO en promotie Rika 

Aanvraag start 2 coach Rika 

Betaling judoclub voor de containercup Rika 

Opleiding cheques VTS bestellen voor winnaars containercup Rika 

Contact judoclub voor overhandigen cheques Rika 

 
 



 

 

 
10. Volgende vergadering(en): 

- Vergadering Sportraad: maandag 28 november om 20.00 uur in de Leeszaal van het Kempuseum 
(Mudaeusstraat 2, 2960 Brecht). 

- Teambuilding Sportraad: vrijdag 9 december om 20.00 uur in den Doortrapper (Escapebox).  
 
 

11. Bijlages 
 
/ 


