RAAD VAN BESTUUR
verslag vergadering 6 maart 2017
vergaderzaal Sinbad

Aanwezig:
Géry Smet, ondervoorzitter, Carine Verleyen, teamcoördinator sportpromotie.
Wilfried Laureys, Wilfried Van Osselaer, Jozef Coene, Jean-Pierre Pannecoucke,
Annick Strijbol, Guido Van Bastelaer, Alfons Dhooghe, Peter Van Lijsebetten, Roxane Dewulf,
Ivan Van Hove, Jean-Paul Geysen, disciplineafgevaardigden.
Rik Dhollander, Werner Heymans, deskundigen.
Verontschuldigd:
Marc Maertens, voorzitter, Peter Buysrogge, schepen voor sport, Johan Heirbaut, diensthoofd sport,
Michel De Grande, Geert Rombouts, Jean-Pierre Van Den Kerkhove, Jef Maes, Johan Pauwels,
Jean-Paul Geysen, André Hoste, Katty De Bruyn.

De ondervoorzitter opent de vergadering en vermeldt de verontschuldigden.
Er zijn verschillende personen afwezig omwille van hun aanwezigheid op de filmpremière
Sprakeloos. De aanwezigen betreuren dat de vergadering om die reden niet geannuleerd werd.
Men stelt vast dat Ronan Rotthier reeds verschillende vergaderingen afwezig was. De vraag
wordt gesteld wat het reglement hieromtrent bepaalt.
01. Notulen vergadering raad van bestuur 16-01-17
Leslie Wauman kiest voortaan enkel nog voor de schuttersport i.p.v. biljartsport.
Verder geen opmerkingen.
02. Verwelkoming nieuwe afgevaardigde biljart
De ondervoorzitter verwelkomt de heer Wilfried Laureys. Hij volgt Leslie Wauman op voor de
discipline ‘biljart’.
03. Erkenningen
Gunstig advies voor erkenning van “Vos Reinaert Ultimate” in de discipline andere sporten en
voor petanqueclub “De zingende Lijsters” in de discipline behendigheidsporten.
04. Evaluaties
 Algemene vergadering 30-01-17: er waren 121 aanwezigen tegenover 117 in 2016.
Gastspreker Christoph Caluwé heeft zijn uiteenzetting over het aanbod van
Sport Vlaanderen t.a.v. sportclubs goed gebracht.
Volgens Jozef Coene wordt reeds een aantal jaar beroep gedaan op dezelfde personen
voor nazicht van de rekeningen. Samen met andere raadsleden is hij van mening dat er
in deze algemene vergadering te snel werd overgegaan tot wederaanstelling van beide
personen en er geen gelegenheid werd gegeven voor nieuwe kandidaten.
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Rik Dhollander stelt voor om in de toekomst samen met uitnodiging voor de algemene
vergadering ook kandidaturen voor rekeningcontroleurs op te vragen.
Krokussportkampen 2017 zijn goed verlopen. 516 inschrijvingen tegenover 454 in 2016.
Campagne Sinsport voor Iedereen 2016-2017: tussentijdse evaluatie
Volgens Carine Verleyen zijn er na 6 manifestaties slechts 26 deelnemers ingeschreven.
Rik Dhollander vindt de campagne een goed initiatief maar hij vreest dat ze niet
tegemoet komt aan de publieksvraag. Volgens Guido Van Bastelaer moeten de
organisatoren van een evenement een aparte inschrijvingstafel voorzien en de
potentiële deelnemers actief aansporen tot deelname aan de campagne. Het invullen
van de deelnemersformulieren is waarschijnlijk een te grote administratieve belasting.
Misschien moet de deelnemerskaart voorzien zijn van een invulstrook waar de
deelnemers zelf de gevraagde gegevens kunnen invullen. Werner Heymans vermoedt
dat er te weinig promotie gemaakt wordt in de clubs. Peter Van Lijsebetten vraagt zich
af of de incentives wel aantrekkelijk genoeg zijn. Een tombola per evenement met
aantrekkelijke prijzen voorzien? Annick Strijbol raadt aan een degelijke kosten/baten
analyse op te maken in functie van de evaluatie van de campagne.

05. Punten ter bespreking, geselecteerd in vorige vergadering



Prijs voor sportverdienste: hoe opnieuw meer kandidaturen bekomen?
Ideeën van uit de sportdienst en Rvb:
T.a.v. de sportclubs

a)
b)
c)
d)

Oproep aanpassen: meer “wervend” opstellen, foto toevoegen van laureaat vorig jaar
Erelijst van de laatste 10 jaar publiceren
Kandidaturen versturen naar meerdere personen/club
Kandidaturen aanbrengen via disciplineafgevaardigden met herinnering twee maand
vooraf aan raadsleden
e) Wegens bang om te verliezen ook voor genomineerden een trofee/gadget voorzien
en hen op de foto laten plaatsnemen samen met de laureaat.
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T.a.v. de buitenwereld

a) Oproep publiceren op www.sinsport.be
b) Item op stadstelevisie
c) Item op facebookpagina sportdienst
d) Oproepaffiches in onze sportinstellingen
e) Oproep in stadskroniek november
Werkingssubsidies voor sportclubs: afspraken m.b.t. de procedure voor het opvragen van
gegevens wordt via een projectie uitgelegd door de ondervoorzitter. Na overleg worden
enkele wijzigingen aangebracht (zie bijlage).
Jean Pierre Pannecoucke vraagt een update van de sportclubgegevens op de website van
de stad en op Sinsportwebsite. Hij vraagt deze lijst aan te passen na elke Rvb in functie
van erkenningen, naamswijzigingen en schrappingen. De ondervoorzitter vraagt aan de
raadsleden de huidige lijst te checken en wijzigingen door te geven aan de sportdienst.
Uitnodiging Panathlon International-Vlaanderen vzw tot deelname aan project
Stipendium 2017 en mogelijks 10.000 EUR te winnen wordt toegelicht door de
ondervoorzitter. Rik Dhollander heeft bij Walo dit item geagendeerd op de algemene
vergadering. Volgens hem houdt zijn taak als lid van Rvb hier op en is het de stad die
eventueel moet intekenen voor het project. De Rvb vindt dat de clubs zelf weinig kans
maken tot winnen van de 10.000 EUR. Er zijn geen geïnteresseerden voor verdere
bespreking rond dit project.

06. Komende activiteiten
 Scholenvoetbaltornooi 06-04-17: uitnodiging is verstuurd.
 Buitenspeeldag 19-04-17 is in volle voorbereiding met als nieuw uitgangspunt
laagdrempelige activiteiten aanbieden in de directe woonomgeving i.p.v. éénmalige
grote luchtstructuren in diverse wijken.
 30ste Ontdek De Ster 27-04-17: 1541 inschrijvingen, speciale randanimatie,
meet &Greet met paralympiërs Florian Van Acker (tafeltennis) en Ciska Vermeulen
(paardendressuur), Soroptimist sponsort de opbrengst van de filmvoorstelling
“Miss Sloan”.
07. Data vergaderingen 2de jaarhelft:
In vergaderzaal Sinbad: 11-09, 13-11 en 04-12/17
08. Overlegcomités, ILV Burensportdienst Waasland
Zowel het voetbaloverlegcomité (waarvoor geen verslaggever) als de Burensportdienst
vergaderden op 17-01-17. Carine Verleyen verslaat deze laatste vergadering: voorbereiding
algemene vergadering 15 maart te Moerbeke, G-sport brochure, Petanquetornooi op donderdag
4 mei in Kruibeke uitgebreid met Kubbtornooi in de namiddag, voorbereiding Nazomersportdag
12-10-17 domein Puyenbroeck te Wachtebeke, voorbereiding 30ste Ontdek De Ster 27-04-17.
09. Briefwisseling en mededelingen
 Infosessie voor sportraden door Sport Vlaanderen, maandag 27 maart 2017 om 19u
Sportverblijf, Zuiderlaan 14 te Gent. Programma: onthaal, nieuw decreet sportfederaties,
nieuwe accenten Vlaamse Trainersschool, toelichting campagne #Sportersbelevenmeer.
 Oproep Sport Vlaanderen voor MTB peter/meter in Sint-Niklaas. Rik Dhollander stelt
zich kandidaat waarvoor dank.
 Kjell Buyle-Huybrecht, stagiair op de sportdienst ontwikkelt een digitaal platform
“Sportslink” waarop alle informatie van sportclubs verzameld en structureel geordend
worden. Hierdoor kan men alle informatie over clubs vinden op 1 website.
 Nieuwe lancering Brochure Sportrevue via verkoop tijdens een specifiek evenement in
het kader van 800 jaar Sint-Niklaas wordt afgetoetst. Mogelijk promotieplan: website
Sint-Niklaas en Sinsport, facebookpagina stad en sport, twitter, pers, stadskroniek,
mailing sportclubs scholen en communicatiedienst, flyers. Volgens Géry Smet is hier
geen pasklaar antwoord voor. Ideeën vanuit de Rvb kunnen doorgegeven worden aan
Johan Heirbaut.
10. Rondvraag
 De ondervoorzitter licht de problematiek rond de VIP kaarten voor de Ronde Van
Vlaanderen chronologisch toe:
Volgens een persbericht in het Laatste Nieuws betaalde de stad Sint-Niklaas 30.000 EUR
voor de passage van de Ronde en kreeg hiervoor in ruil 350 VIP kaarten. Het College van
Burgemeester en schepenen (CBS), OCMW- en gemeenteraadsleden kregen dergelijke
kaart. De kaarten staan op naam en zijn niet overdraagbaar.
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Jean-Pierre Pannecoucke en Jozef Coene toetsten via mail bij schepen Buysrogge de
mogelijkheid af of de leden van de Rvb, die zich belangeloos inzetten voor de sport,
dergelijke kaart gratis kunnen krijgen. Ook de voorzitter heeft een zelfde verzoek gericht
aan schepen Geerts, schepen van evenementen.
Beide schepenen lieten weten dat het CBS niet ingaat op deze vraag.
Schepen Buysrogge beklemtoont dat dit geen waardeoordeel is over de belangeloze
inzet van de vele vrijwilligers voor de stad en in het bijzonder de leden van Rvb en dat
hij zelf ook geen gebruik maakt van het VIP-arrangement.
De aanwezige sportraadleden zijn diep teleurgesteld. Ze betreuren dat de kaarten hen
door het CBS niet spontaan werden aangeboden en dat ze de kans niet kregen een
voorstel te doen om dergelijke VIP-kaart op één of andere manier te bekomen (kopen
aan verminderd tarief, aangeboden krijgen als “sportuitstap”, aftoetsen geïnteresseerden
binnen Rvb, verloten van een aantal kaarten onder de raadsleden…)
Ze vinden het niet kunnen dat afgevaardigden van Sint-Niklase culturele verenigingen
een gratis kaart ontvingen van de stad voor de filmpremière “Sprakeloos” en dat zij als
sportafgevaardigden geen kaarten krijgen voor een groot sportevenement zoals de
Ronde van Vlaanderen. Ze vragen zich af wat er gebeurt met de overgebleven kaarten?
Klopt het dat ze verkocht worden?
Géry Smet maakt deze verzuchtingen over aan de voorzitter en vraagt samen met hem
en Jean-Pierre Pannecoucke als initiatiefnemer een onderhoud aan met schepen
Buysrogge en schepen Geerts.
Roxane Dewulf en andere raadsleden zijn van mening dat de afwezigheid van de
voorzitter in functie van de filmpremière Sprakeloos getuigt van weinig respect als
voorzitter tegenover de leden. Men vindt dat de vergadering had moeten verplaatst
worden.
Rik Dhollander vroeg voor de Nieuwjaarscorrida via de stad nadarhekken en tenten.
Het verbaast hem dat deze niet meer geplaatst worden door het stadspersoneel. Hij zou
hiervan niet op de hoogte gebracht zijn. Volgens andere leden staat dit vermeld in het
aanvraagdossier en werd er een infomoment voor sportclubs hieromtrent georganiseerd
op het stadhuis.
Jean-Pierre Pannecoucke vraagt een aanpassing van het subsidiereglement voor trainers
in recreatieve sporten.
Annick Strijbol vindt het afscheid van Leslie Wauman tijdens de algemene vergadering
welverdiend maar wijst erop dat dit in de toekomst voor iedereen op dezelfde manier
moet gebeuren. Jozef Coene vraagt zich af of het geen precedent schept om dit op een
algemene vergadering te doen. Volgens de ondervoorzitter was het moment een
spontane ingeving.

De ondervoorzitter dankt iedereen en sluit de vergadering om 21u40.

Carine Verleyen
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