RAAD VAN BESTUUR
verslag vergadering 1 juni 2015
Aanwezig:
Schepen Peter Buysrogge, Marc Maertens, voorzitter, Géry Smet, ondervoorzitter, Johan Heirbaut, diensthoofd sport,
Carine Verleyen, sportfunctionaris.
Wilfried Van Osselaer,J ef Maes, Johan Pauwels, Jozef Coene, Jean-Pierre Van Den Kerkhove, Jean-Pierre Pannecoucke,
Annick Strijbol, Jean-Paul Geysen, André Hoste, Alfons Dhooghe, disciplineafgevaardigden.
Rik Dhollander, Katty Van Driessche, deskundigen.
Verontschuldigd:
Leslie Wauman, Geert Rombouts, Ivan Van Hove, Roxane Dewulf, Katty De Bruyn, Werner Heymans.

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de verontschuldigden.
01. Notulen vergadering raad van bestuur 04-05-2015
Goedgekeurd.
02. Vraag tot erkenning
LWM Sinaai Statie: dossier volledig, gunstig advies voor erkenning.
03. Evaluatie Sportmarkt 19-05-2015
Carine V: 1175 leerlingen uit 21 scholen. Aan sommige standen te lange wachttijden.
Namiddagprogramma geannuleerd wegens regenweer. In 2016 indoor in het Bau-huis?
04. Kampioenenhappening 19-06-2015
Johan H overloopt de lijst van opgegeven kampioenen.
Jean-Pierre VDK: telt de eerste plaats halfweg de competitie U15 en U17 voetbal ook als
kampioenstitel? Antwoord RvB: negatief.
Voor de titel van Sportteam van het Jaar zijn er drie kandidaturen, nl.: D’Anciens, FC Sint-Niklaas
en GymTeam Sint-Niklaas. Alle drie worden genomineerd.
(N.v.d.r. ’s Anderendaags door aanwezige leden RvB ook kandidatuur aanvaard en genomineerd
van Sini-Beach Volleybalteams.)
Marc M en Rik D zullen op de Kampioenenhappening assisteren bij het uitreiken van de
kiesbrieven.
05. Campagne ‘Sinsport voor Iedereen’: stand van zaken
Carine licht de stand van zaken toe.
De lancering van de campagne is voorzien met een persmeeting op 22-06-2015.
De RvB dankt het comité dat voor de uitwerking heeft ingestaan.
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6. Project G-sport-welzijn: stand van zaken
Het ontwerp van informatiebrochure i.v.m. G-sport werd doorgestuurd naar de RvB en in
geprinte versie op de vergadering ter beschikking gesteld. BC Oud Rembrandt moet als
biljartclub worden gecorrigeerd.
Op 15-06-2015 komt de projectgroep weer samen om de brochure te finaliseren.
7. Komende activiteiten
 Dynamo-bijscholing ‘fondsenwerving en sponsoring’ 16-06-2015: 14-tal inschrijvingen.
Annick S zal voor onthaal instaan.
 Midzomersportdag 23-06-2015: matige belangstelling.
 Beach Volley Happening 26 – 30-06-2015: voorbereiding klaar.
 Steratlon 16-08-2015: De organisatie werd overgedragen van sportraad naar
stadsbestuur en zal dus niet meer in de rekening van de sportraad voorkomen. Jean-Paul
G wil medewerking verlenen aan de inschrijvingstafel.
 Week van de Sportclub 12 – 20-09-2015: weinig belangstelling bij de clubs. Voorstel
om elk jaar een bepaald thema in de kijker te plaatsen niet weerhouden.
 Uitstap sportraad najaar 2015: dagelijks bestuur bereidt een programma voor.
8. Budget stadsbestuur 2016
Schepen Buysrogge kadert dit agendapunt. Elk jaar hebben de adviesraden de gelegenheid om
budgetvoorstellen te doen voor het volgende werkingsjaar.
Hij overloopt vooraf de infrastructuurdossiers 2015:
- Sinbad: inrichting gelijkvloers linkerzijvleugel voor huisvesting jeugdatelier
tekenacademie: start na bouwverlof.
- Sinbad: renovatie sanitair, verluchting/verwarming en vloer sportzaal, creatie van
doorloopdouche boven waadbak: dossier in handen van ontwerper, timing uitvoering
nog niet gekend.
- Polyvalente zaal Jeugdhuis ’t Verschil Nieuwkerken: keuze aanpassing vloer is gemaakt.
- VK White Boys: uitbreiding van de toegangsweg, van de parking en van de
oefenaccommodatie: planning opgemaakt met alle betrokken actoren.
- Puyenbeke, uitbreiding in functie van BMX en baseball: besprekingen zijn aan de gang
voor aankoop nieuw perceel.
Daarna geeft hij een overzicht per jaar van de infrastructuurprojecten zoals zij in de
meerjarenplanning zijn opgenomen.
Wat de 2de fase van de renovatie aan sportcentrum De Witte Molen betreft – gepland voor 2017
– neemt hij zich voor om dit samen met de sportraad op te maken.
9. Overlegcomités, ILV Burensportdienst Waasland
 Voetbaloverlegcomité op 16 juni as.
 ILV Burensportdienst hield geen bijeenkomst sedert vorige vergadering raad van
bestuur. De voorzitter herinnert de schepen aan zijn oproep in de schoot van de ILV om
een behoefteplan sportinfrastructuur op te stellen voor de komende legislatuur e.v.
10. Briefwisseling en mededelingen
 Het college ging akkoord met het advies van de sportraad met betrekking tot de
verdeling van de infrastructuursubsidies 2015.
 De vergadering van de RvB op 26 oktober zal plaatsvinden in het Welzijnshuis.
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De Gymnastiekfederatie deelt mee dat Turnkring Rust Roest het ‘Q4Gym-kwaliteitslabel’
behaalde met een score van 78%.

11. Brainstorming over toekomstige besprekingsthema’s
Genoteerd:
 gelegenheid bieden om sporadisch in de schoot van de RvB een beperkt
vormingselement te agenderen,
 besprekingsronde: op welke manier onderhouden de leden van de RvB nauw contact
met hun achterban?
12. Rondvraag
Jean-Paul Geysen:
 Walivol organiseerde voor haar leden een demonstratie voor gebruik van de defibrillator
in De Witte Molen. Kan dit eventueel voor alle clubs van het sportcentrum? Schepen
Buysrogge zal dit bekijken in het kader van het overleg met het Rode Kruis i.v.m.
“hartveilige gemeente”. Eventueel ook een interessant vormingsthema voor de RvB.
 Worden de aangekondigde spiegels in de nieuwe kleedkamergang van sportcentrum De
Witte Molen binnenkort opgehangen? Schepen bevestigt.
 Vraagt om de facturen voor gebruik van de sportaccommodaties sneller af te leveren.

Johan Heirbaut
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