RAAD VAN BESTUUR
verslag vergadering 12 juni 2017
Vergaderzaal, Sinbad.

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

Géry Smet opent als ondervoorzitter de vergadering en vermeldt de verontschuldigden.
Hij deelt mee dat het College van Burgemeester en schepenen laat weten dat het pakket
VIP kaarten voor de Ronde Van Vlaanderen 150 stuks bedroeg en geen 350 zoals verkeerdelijk
besproken in de Rvb van 6 maart.
01. Notulen vergadering raad van bestuur 08-05-17
Goedgekeurd.
02. Verkiezing voorzitter
Michel De Grande meldt dat enkel Géry Smet kandidaat is voor het voorzitterschap.
Na stemming met handopsteking wordt deze kandidatuur unaniem goedgekeurd.
De nieuwe voorzitter bedankt de leden voor het vertrouwen. Hij toetst tevens de kandidaturen af
voor het ondervoorzitterschap. Jean-Paul Geysen wil de kersverse voorzitter steunen en stelt zich
tot einde van deze legislatuur kandidaat. Ook hij wordt bij stemming unaniem door de Rvb verkozen
tot ondervoorzitter. Beide heren trakteren de aanwezigen op een drankje, waarvoor dank.
03. Erkenningen, schrappingen, naamswijzigingen
Naamswijziging: GSF badminton Nieuwkerken wordt Niebali (Nieuwkerkse badminton liefhebbers).
Schrapping: Jean-Paul Geysen onderzoekt of het klopt dat de club LOV (o.l.v. Michel Van Bogaert)
stopt.

04. Op te volgen punten uit vorige vergadering
.1

04.1 Huishoudelijk reglement sportcentra: Het nieuwe reglement werd in de
gemeenteraadscommissie aanvaard inclusief de aanpassingen i.v.m. de dojo’s van Jef Maes.
04.2 Subsidiereglement kwalitatieve sportverenigingen: aanpassing i.f.v. recreatieve sportclubs?
Het dagelijks bestuur heeft beslist om tijdens deze legislatuur geen wijzigingen aan te brengen. De
vraag wordt meegenomen naar 2019.
04.3 Vuilnis aan skateterrein De Witte Molen: Johan Heirbaut vernam via het team reinheid dat
vier afvalbakjes 3x/week geledigd worden. Het plein en de wijk worden dagelijks gereinigd. Vanaf
juli verhoogt de opvolging hiervan.
04.4 Incidenten m.b.t. kledij in kleedkamers De Witte Molen: er is verder geen vervolg gegeven aan
dit probleem. Er komen wel nieuwe camera's.
05. Evaluaties
05.1 Campagne Sinsport voor Iedereen: Carine Verleyen meldt dat in totaal 26 personen deelnamen
aan 7 evenementen. Enkel de zwemjogging op 15-08-17 staat nog op het programma. Eén
deelnemer deed mee aan 5 evenementen en zal een geschenkenmand ontvangen. Twee personen
namen deel aan 4 evenementen. Zij behalen alvast een handdoekje en maken nog kans op een
geschenkenmand. Drie deelnemers namen deel aan 3 evenementen en 15 deelnemers bezochten 2
evenementen.
De Rvb is het er over eens dat we ons moeten beraden over het al dan niet verder zetten van deze
formule want de campagne is duidelijk geen succes en mist zijn doel. Johan Heirbaut stelt voor om
ons te informeren over initiatieven in andere gemeenten die de bevolking aanzetten tot sporten.
Misschien moeten we de klemtoon meer leggen op de campagne “sporters beleven meer”. De raad
is het hiermee eens.
05.2 Kalendervergaderingen sportcentra en Sinbad, Johan Heirbaut verslaat:
De uurverdeling van de turnhal zal eind juni met de turnclubs besproken worden.
Sporthal De Mispelaer, Nieuwkerken: Nidak en Nidavoc moeten nog onderlinge afspraken maken.
Sporthal Ter Beke, Sinaai: discussiepunt tussen Herleving Sinaai en GFA waarbij deze laatste meer
gebruik wil maken van de voetbalterreinen. Op deze vraag werd niet ingegaan. GFA zal als
alternatief het terrein mogen gebruiken aan de Witte Molen.
Sporthal De Klavers, Belsele: er zijn nog vrije avonduren op weekdagen. De sportdienst brengt de
clubs hiervan op de hoogte.
Sinbad: Waterpolo vraagt 's avonds op weekdagen een trainingsfaciliteit voor de jeugd, o.a. op
woensdag tussen 18u00 en 21u00. Schepen Buysrogge heeft beslist om op deze vraag niet in te
gaan, omdat dit ten nadele zou zijn van de werking van de zwemclub, die overigens zelf vragende
partij is voor extra uren. De voorzitter sluit zich hierbij aan.
André Hoste vindt het een goede idee van beheerder Jan Caluwé dat clubs vooraf een onderling
overleg hebben. Op die manier worden al heel wat problemen uitgeklaard.
06. Kampioenenhappening 16-06-2017
06.1 Nominering kandidaten Sportteam van het Jaar: de eerste kandidatuur werd ingediend door
Sini-Beach beachvolleybalclub. Na oproep van de sportdienst werd door Swimming Team Waasland
de estafetteploeg 11-12 jarigen gemengd voorgesteld. Beide kandidaturen worden door Rvb
genomineerd. (N.v.d.r. Na deze vergadering werd op vraag van AC Waasland de ingediende
formulieren voor de Kampioenenhappening nagekeken op de sportdienst. Daaruit is gebleken dat
deze club ook een kandidatuur had ingediend evenwel niet op het geëigende formulier maar als
toevoeging bij de meegestuurde uitslagen. Het gaat om het team 4 x 100m scholieren meisjes dat
op 13-05-2017 een Belgisch record heeft gelopen. Het dagelijks bestuur heeft, gelet op de krappe
timing voor opmaak van de drukwerken, de verantwoordelijkheid genomen deze alsnog te
aanvaarden.)
De stemming zelf zal op de kampioenhappening gebeuren door de afgevaardigden van de
aanwezige sportclubs en scholen.
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06.2 Johan Heirbaut overloopt de individuele kampioenen en ploegsporters van sportclubs en
scholen.
07. September sportmaand
September maand van de sportclub i.s.m. Gezinssport Vlaanderen staat in het teken van
'sport voor gezinnen'. Originele initiatieven kunnen gemeld worden via
sportersbelevenmeer@sport.vlaanderen.
08. Projecten sportinfrastructuur 2017: toelichting stand van zaken
Schepen Buysrogge wenst de kersverse voorzitter en ondervoorzitter veel succes.
Daarna geeft hij een stand van zaken van de huidige investeringsdossiers:
1.De Witte Molen:
- het voorontwerp van de dojo die links van de inkomhal zal gebouwd worden is klaar.
Op 14-06-17 is een vergadering gepland met de betrokken clubs om eventuele aanpassingen te
bespreken.
- Na de realisatie van de dojo wordt het parkingdossier gestart. De mogelijkheid voor gebruik van
een parkeerschijf voor beperkte tijd wordt samen met de dienst mobiliteit onderzocht.
- Bestek wijkpark (vroegere B-terrein) komt in de gemeenteraad van juni.
2. De Klavers: De Galjaar + KLJ Belsele + Turnkring Ritmica hebben een gezamenlijk plan getekend.
De stad voorziet een bouwtoelage en zal de parking heraanleggen.
3. Het Puyenbeke-project: voor de aanleg tussen de Modernadreef en de Pijkedreef van een baseball
terrein, een bmx terrein en een scoutsterrein, zijn vergevorderde gesprekken aan de gang met de
betrokken verenigingen en de diensten van de stad.
BMX- en baseballterrein worden betoelaagd door de stad. De baseballclub zorgt voor de realisatie
van de cafetaria evenwel zonder toelage.
4. Dossier sanitair Sinbad: de aannemer is aangesteld en de werken starten na de zomer.

09. Overlegcomités
Geen
10. Rondvraag en mededelingen
10.1 Jozef Coene vraagt om de sportclubs op de hoogte te brengen van het ontslag van voorzitter
Marc Maertens en de verkiezing van de nieuwe voorzitter en ondervoorzitter. Daarnaast informeert
hij naar de stand van zaken i.v.m. de scheidingswand in sporthal Ter Beke. Volgens Johan Heirbaut
zijn er geen verdere stappen ondernomen voor aanpassing van het net en zal dit ook niet gebeuren.
Jozef heeft advies ingewonnen bij Franky Weyn. Deze is van mening dat het gebruik van gele
shuttles geen problemen kan geven. Jozef zal de desbetreffende clubs hierover briefen.
10.2 Wilfried Van Osselaer vraagt naar het resultaat van de bespreking drie jaar geleden door een
werkgroep over de werking van de sportraad. De voorzitter zal hierop terugkomen in september.
Wilfried toetst de mogelijkheid af om de vergaderingen van de Rvb op een andere weekdag te
plannen. Hij moet op maandagavond de training die hij geeft in Eksaarde steeds vroeger verlaten.
10.3 Werner Heymans vraagt of de sportclubs op tijd zullen verwittigd worden van de
parkeerproblemen aan sporthal Ter Beke na opstart van de werken vanaf 26-06-17.
Schepen Buysrogge meldt dat in fase 1 de wegel tussen de school en het buurthuis zal afgesloten
worden maar dat er parkeermogelijkheid zal zijn op de parking van het OCMW.
Voor fase 2 vanaf 25-09-17 zal hij informeren of de site toegankelijk zal zijn via de wegel aan bakker
Bart.
10.4 Volgens Michel De Grande zal AC Waasland op vraag van schepen Buysrogge iets organiseren
om ex-marathonloopster Ria Van Landeghem die tijdens de Olympische Spelen in Atlanta
beschuldigd werd van dopinggebruik, maar onlangs hiervoor werd vrijgesproken,
in ere te herstellen.
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10.5 Johan Heirbaut introduceert “Sportlinks”, een website gemaakt door twee studenten van de
Artevelde Hogeschool over het aanbod van Sint-Niklase sportclubs.

De voorzitter dankt iedereen en sluit de vergadering.

Carine Verleyen
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