RAAD VAN BESTUUR
verslag vergadering 2 maart 2015
Aanwezig:
Schepen Peter Buysrogge, Marc Maertens, voorzitter, Géry Smet, ondervoorzitter, Johan Heirbaut, diensthoofd sport,
Carine Verleyen, sportfunctionaris.
Ronan Rotthier, Wilfried Van Osselaer, Geert Rombouts, Jef Maes, Jozef Coene, Ivan Van Hove, Jean-Pierre Van Den
Kerkhove, Jean-Pierre Pannecoucke, Annick Strijbol, Jean-Paul Geysen, Guido Van Bastelaer, André Hoste, Alfons
Dhooghe, Peter Van Lijsebetten, Roxane Dewulf, disciplineafgevaardigden.
Katty De Bruyn, Rik Dhollander, Werner Heymans, Katty Van Driessche, deskundigen.
Verontschuldigd:
Leslie Wauman, Johan Pauwels, disciplineafgevaardigden.

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de verontschuldigden.
01. Notulen vergadering raad van bestuur 12-01-2015
Goedgekeurd.
02. Erkenningen en schrappingen
Erkenningen:
Gunstig advies voor erkenning:
- De Klunskubbers (behendigheidssporten)
- Seiryoku Zenyo Sint-Niklaas (krijgskunsten)
- Swimming Team Waasland (watersporten)
- GFC Waasland (voetbal erkende federaties).
Aanvraagdossier Schuttersmaatschappij Sinaai Statie uitgesteld wegens onvolledig.
Schrapping:
 Dynamo Sint-Niklaas, FC Oud Geel, FC Nieuwkerken en FC Belsele (amateurvoetbal).
Naamswijziging:
Biljartclub Den Rembrandt wordt Biljartclub Oud Rembrandt.
MC Cédric Racing Team wordt MX Waasland vzw.

03. Evaluaties
03.1 Algemene vergadering sportraad 02-02-2015
Er waren 138 clubs vertegenwoordigd.
Katty VD meldt dat enkel personen na ondertekening van de aanwezigheidslijst direct zijn
doorgegaan. De vergadering besluit dat controle hierop moeilijk te organiseren is.
Geert R apprecieert het filmpje over diversiteit in TK Rust Roest.
Schepen B vindt het eigenaardig dat er geen enkele vraag werd ingediend door de leden.
03. Krokussportkampen 16-02-2015
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Carine V haalt de promotionele vertraging aan door problemen met het drukwerk tengevolge
van de sjablonen nieuwe huisstijl. 459 deelnemers, wat ca. 100 minder is dan in 2014.
Sportkampen zelf goed verlopen.
4. Aanvragen subsidies voor sportinfrastructuurprojecten
Johan H overloopt de dossiers die tegen de gestelde einddatum (15 februari) werden ingediend
door volgende clubs: VK White Boys, AC Waasland, Kracht en Geduld, Herleving Sinaai en GFA
Sinaai.
SK Gerda meldde enkel dat men bezig was prijzen op te vragen voor een gepland werk. De RvB
is van oordeel dat dit niet als aanvraag voor 2015 kan worden beschouwd. SK Gerda kan zijn
aanvraag indienen voor 2016, nl. tegen uiterlijk 31 oktober 2015.
Johan H zal enkele data voorstellen voor samenkomst van de subsidiecommissie. Ook Werner H
zal deel uitmaken van de commissie.
05. Alternatief Sportzomer
Carine V presenteert een concept voor een nieuwe sportstimuleringscampagne, aan de hand van
een beperkte jaarkalender van sportmanifestaties met lage sporttechnische vereisten.
Schepen B vult aan met de melding dat het idee is gestoeld op een soortgelijke campagne in
Knokke-Heist.
De RvB reageert algemeen zeer positief.
Geert R vraag voldoende aandacht voor het kindvriendelijk karakter en voor de budgettaire
haalbaarheid.
Werner H merkt op dat met deze campagne vooral individuele sporters worden bereikt.
Afspraken:
- Carine V zal de powerpoint doorsturen naar alle leden van de RvB.
- De leden kunnen suggesties en opmerkingen doorgeven aan de sportdienst.
- De sportdienst werkt het concept verder uit met als streefdatum om van start te gaan:
september 2015.
06. Evaluatie eerste toepassingsjaar nieuwe reglementen werkingssubsidies
Johan illustreert hoe per club de verschillen tussen de subsidies die men bekwam in 2013 en in
2014 kunnen worden geanalyseerd. Op basis daarvan zouden dan in een latere fase eventueel
aanpassingen kunnen worden voorgesteld.
Jean-Paul Geysen vraagt zich af of de stijging van subsidies voor de recreatieve clubs wel nodig
was.
Schepen B merkt op dat door de schrapping van het decreet lokaal sportbeleid met daaraan
gekoppelde voorwaarden in verband met subsidiëring van sportverenigingen, er in 2016 meer
vrijheid zal zijn om eventuele aanpassingen door te voeren.
07. Vraag voor advies: promotie fairtrade door aanpassing subsidiëring sportmanifestaties
De stedelijke dienst internationale samenwerking stelt voor om in de subsidiereglementen voor
organisatoren van manifestaties bonuspunten te laten voorzien, indien men op deze
manifestaties fairtradeproducten aanbiedt. Sint-Niklaas profileert zich immers als
FairTradeGemeente.
Na bespreking mandateert de RvB de voorzitter tot het opmaken van een negatief advies. Dit
advies luidt als volgt:
“De Raad van beheer van de Stedelijke Sportraad heeft kennis genomen van het voorstel van de
dienst internationale samenwerking, houdende de toekenning van extra subsidies voor de (sport)
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verenigingen die er op toe zien dat er “Fair Trade “– producten zouden verkocht worden in hun
beheer. In zitting van 2 maart 2015 werd volgend advies verstrekt.
De Raad van Bestuur is de idee voor de aan- en verkoop van Fairtradeproducten genegen.
De praktische toepassing voor het toekennen van extra subsidies stuit echter op een aantal
onoverkomelijke moeilijkheden.
1. Decretaal is het slechts mogelijk (extra punten of) subsidies toe te kennen, indien alle
verenigingen of clubs in de mogelijkheid verkeren deze subsidies te verwerven. Welnu, niet
alle sportclubs of verenigingen hebben een horeca-onderdeel in hun structuur of activiteiten.
Hierdoor wordt het gelijkheidsprincipe geschonden.
2. Clubs of verenigingen die wel zouden in aanmerking komen hebben vaak een (langlopende)
overeenkomst met hun leveranciers en zouden eventueel deze overeenkomst moeten
schenden.
3. Niet zelden wordt er in de sportsector beroep gedaan op sponsoring. Ook op dit vlak zouden
de clubs bepaalde sponsors eventueel dienen af te stoten.
4. Tenslotte is er bij elke subsidiëringsvorm een vorm van controle ingebouwd. Op vlak van
aan- en verkoop van Faitradeproducten door sportclubs, voelt de Raad van bestuur zich niet
geroepen om deze controle uit te voeren.
Derhalve gaat de Raad van Bestuur niet akkoord om het subsidiereglement in die zin te wijzigen dat
extra subsidies zouden worden toegekend aan een selectief aantal sportverenigingen.”
08. Atletiekpiste De Ster: advies beheersformule
Schepen B geeft toelichting bij het voorstel van het stadsbestuur om met AC Waasland een
gebruiksovereenkomst af te sluiten voor het beheer van het atletiekterrein aan de Lange
Rekstraat. Dit terrein wordt niet mee overgenomen door de provincie.
Na bespreking vraagt de RvB om twee aanpassingen te doen aan het ontwerp, nl.:
- Artikel 3: omschrijving “andere groepen die op hetzelfde ogenblik gebruik maken van
het recreatiepark”,
- Artikel 3: omschrijving “In ruil voor het kosteloos gebruik mag ACW de betrokken school,
vereniging of organisatie verzoeken om een consumptie te nuttigen in haar cantine.”
De voorzitter wordt gemandateerd om een advies over te maken aan het college.
Dit advies wordt als volgt opgesteld:
"De sportraad werd uitgenodigd door het college van burgemeester en schepenen om een advies te
formuleren over een punt dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, nl. het beheer van de
atletiekpiste aan de Lange Rekstraat door Atletiekclub Waasland en de daaraan gekoppelde
gebruiksovereenkomst.
In zitting dd. 2/3/15 besprak de raad van bestuur van de sportraad dit voorstel en formuleert een
gunstig advies. Het feit dat Atletiekclub Waasland het beheer van de piste op zich neemt en het feit
dat deze sportinfrastructuur ook opengesteld blijft voor andere sportgebruikers, nl. scholen, clubs en
individuele sporters is een goede zaak.
De sportraad formuleert graag nog twee opmerkingen op artikel 3 van de gebruiksovereenkomst:
1.
Graag verduidelijking over het openstellen voor "alle verenigingen, scholen en andere groepen
die op hetzelfde ogenblik gebruik maken van het recreatiedomein De Ster". Bedoeling is dat dit gaat
over evenementen en organisaties die van beide infrastructuren gebruik maken; het is wenselijk dat
de overeenkomst in die zin verduidelijkt wordt.
2.
Dat in ruil voor het gebruik van de kleedkamers en het sanitair de gebruikers uitgenodigd
worden om "een consumptie te nuttigen in haar kantine" acht de sportraad een goede praktijk. De
sportraad stelt zich wel vragen of dit nu moet verankerd worden in deze gebruiksovereenkomst."
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09. Ter beschikking stellen van trofeeën door het stadsbestuur: overzicht 2014
Johan herinnert aan de leidraad die eerder was overeengekomen. Op basis daarvan werden in
2014 volgende uitgaven gedaan:
 Door het stadsbestuur:
- trofeeën, aandenkens e.d. voor eigen sportorganisaties: € 3.749,77
- trofeeën, aandenkens e.d voor organisaties waar de stad haar actieve medewerking
aan verleent: € 1.492,40
- trofeeën, aandenkens e.d. voor vernieuwende initiatieven in de sport, meer in het
bijzonder initiatieven ten aanzien van doelgroepen: € 76,67 (1ste auti voetbaltornooi).
- beperkt aantal trofeeën aan initiatieven met uitstraling uitgaande van erkende
sportverenigingen: € 293,79.
Totaal: € 5.612,63.
 Door de sportraad:
- Sportteam van het Jaar: € 200
- Steratlon: € 324,82
- Trofeeën, aandenkens e.d. voor gemeenschappelijke initiatieven van sportclubs uit
dezelfde discipline: € 338,47 (jeugdzomertornooi voetbal).
Totaal: € 863,29.
10. Overlegcomités, IlV Burensportdienst Waasland
- Carine V brengt verslag over vergadering technische commissie ILV dd. 20-01-15:
hoofdthema voorbereiding ‘Ontdek De Ster’.
- Marc M herinnert aan het overleg sport-welzijn: enquête bij de sportclubs ivm Gsportaanbod. Leden RvB worden gevraagd dit mee op te volgen.
11. Briefwisseling en mededelingen
- Dynamo-bijscholing ‘Fondsenwerving en sponsoring’ op 05-05-15 in Sinbad: inschrijven
kan nog.
- Data vergaderingen RvB in tweede jaarhelft.
- Oproep tav de sportclubs voor deelname aan Autovrije Zondag, 20-09-15.
- Schepen Buysrogge deelt mee dat de hagelschade aan het dak van sporthal De Klavers
deze maand hersteld wordt.
12. Rondvraag
- Marc M vraagt aan de sportdienst om de Sportmarkt van 19-05-15 open te stellen voor
leerlingen van het buitengewoon onderwijs.
- Werner H verneemt dat het ledenaantal van Judoclub Sinaai verdubbeld is sedert de
ingebruikname van de nieuwe dojo.
- Jean-Pierre Pannecoucke vraagt om de subsidieformulieren één maand vroeger te
versturen dan gewoonlijk en om deze opnieuw in gedrukte versie te versturen.
De voorzitter sluit de vergadering.

Johan Heirbaut
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