RAAD VAN BESTUUR
verslag vergadering 2 mei 2016
vergaderzaal Sinbad
Aanwezig:
Marc Maertens, voorzitter, Géry Smet, ondervoorzitter, Michel De Grande, secretaris-penningmeester, Peter
Buysrogge, schepen voor sport, Johan Heirbaut, diensthoofd sport, Carine Verleyen, sportfunctionaris.
Leslie Wauman, Geert Rombouts, Johan Pauwels, Jozef Coene, Jean-Pierre Van Den Kerkhove,
Jean-Pierre Pannecoucke, Annick Strijbol, 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:
Wilfried Van Osselaer, Jef Maes, Jean-Paul Geysen, Ivan Van Hove.

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de verontschuldigden.
01. Notulen vergadering raad van bestuur 7-03-16
Goedgekeurd.
02. Erkenningen, schrappingen, naamswijzigingen
Worden gunstig geadviseerd voor erkenning: Shouri (krijgskunsten), Belgische Flipper Bond
(andere sporten) en Parkour Waasland (gymnastische sporten).
De aanvraag van Tao-Do wordt eerst aan Jef Maes voorgelegd.
03. Evaluaties
 Paassportkampen 09/03-08/04/2016. Carine Verleyen deelt de cijfers mee: 798
deelnemers samen goed voor 899 inschrijvingen. Is lichte daling t.o.v. vorig jaar.
 Scholenvoetbaltornooi 07/04/2016. Jean-Pierre Van den Kerkhove betreurt de sterk
verminderde belangstelling vanwege de scholen. Volgend jaar ook aankondigen via de
oudercomités? Tornooi zelf was vlot georganiseerd door Vos Reinaert.
Schepen Buysrogge zal navragen bij de coördinerende directeurs wat de reden(en) van
de daling zou(den) kunnen zijn.
Marc Maertens suggereert om alle scholen, evenals de twee afgevaardigden voor
schoolsport in de sportraad bij de bevraging te betrekken. Tevens stelt hij voor om een
oplossing te zoeken opdat alle deelnemende scholen tot het einde aanwezig zouden
zijn.
Minpunt: de leden van de raad van bestuur bleken niet uitgenodigd te zijn.
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Uitstap raad van bestuur 09-04-2016. Algemeen positief bevonden. Fons Dhooghe
betreurt feit dat er nogal wat leden niet hebben deelgenomen. Repliek: datum was voor
verschillenden moeilijk.
29ste Ontdek De Ster 21-04-2016. Carine Verleyen rapporteert: 1.724 deelnemers uit 19
scholen en instellingen uit de regio Waasland, 64 verschillende activiteiten. Felicitaties
voor collega-coördinator, Patrick Buyle.
Campagne ‘Sinsport voor Iedereen’. Matig succes voor de lopende campagne. De dienst
communicatie adviseerde aan Carine Verleyen om de campagne 2016-2017 intensief en
continu te promoten via verscheidene kanalen. De kalender moet asap worden
opgesteld. Rik Dhollander is van mening dat het een ernstige uitdaging vormt om de
“zoekende sporter” een heel jaar door blijvend te prikkelen. Op 17-05 om 12.30 uur zal
een werkgroep samenkomen, bestaande uit sportdienst, voorzitter en ondervoorzitter,
Jozef Coene, Rik Dhollander, Annick Strijbol en Jean-Pierre Pannecoucke.

04. Vraag voor advies
4.1 Investeringen Sportcentrum De Witte Molen 2017
Schepen Buysrogge herinnert eraan dat in de meerjarenplanning voor 2017 een
investeringskrediet t.b.v. 1.150.000 EUR voorzien is voor investeringen allerhande in het
sportcentrum De Witte Molen. Samen met de sportdienst heeft hij reeds een lijst van mogelijke
projecten, waaronder de heraanleg van de parking (prioriteit). Op zijn recente oproep voor het
signaleren van behoeften kwamen tot op heden twee reacties, nl. de vraag van de Sint-Niklase
Judoclub naar een grote dojo en de vraag van Marc Maertens naar een goede geluidsinstallatie.
Tevens verwijst de schepen naar de projecten die dit jaar op de rol staan: een lichtinstallatie
voor het voetbal-/atletiekterrein en de herinrichting van de recreatiesite aan de molen.
Jean-Pierre Pannecoucke haakt in op dit laatste. Hij woonde de infomomenten bij en gelooft in
de waarde van dit project.
4.2 Week van de Sportclub wordt Maand van de Sportclub (september)
Johan Heirbaut licht de melding van Sport Vlaanderen (ex Bloso) toe, nl. de omturning van de
Week van de Sportclub naar de Maand van de Sportclub en dat zowel in mei, als in september.
Voor mei heeft de sportdienst niet ingeschreven. September zou kunnen, o.a. door invulling met
Sportmarkt, sportluik van de Autoloze Zondag en campagnestart Sinsport voor Iedereen.
05. Komende activiteiten
 Petanquecup 2016: 7 deelnemende clubs. Start op 13 mei, finaletornooi op 17
september.
 Kalendervergaderingen 24 en 25 mei (sportcentra) en 1 juni (Sinbad).
 Kampioenenhappening 17-06-2016: oproep voor opgave kampioenen en kandidaturen
Sportteam van het Jaar is verstuurd. Twee demo’s reeds toegezegd. Als aandenken wordt
opnieuw geopteerd voor de bedrukte sporthanddoek.
 Midzomersportdag 21-06-2016: Carine Verleyen overloopt het programma.
06. 800 jaar Sint-Niklaas: initiatieven vanuit sport?
Er worden geen algemene initiatieven m.b.t. sport voorgesteld. Wel zijn er voorstellen
ingediend vanuit sportclubs o.a. voor 800 jaar Sinaai (info Werner Heymans).
07. Overlegcomités, ILV Burensportdienst Waasland
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Vergadering voetbaloverlegcomité vindt plaats op 31 mei.
Verslag vergadering ILV Burensportdienst Waasland door Carine: evaluatie algemene
vergadering, voorbereiding evenementen o.a. 1ste Nazomersportdag op 16-10 in Wachtebeke,
oprichting van een centrale databank voor sportgegevens van de Wase gemeenten.
08. Briefwisseling en mededelingen
Johan Heirbaut overloopt:
 Het Fysiofit Aerobic Team werd laureaat van de Oost-Vlaamse sporttrofee voor teams.
 Het ontwerp van reglement voor de uitleendienst van sportmaterialen is nog niet door
het college goedgekeurd. Er moet onderzocht worden of er een samenwerking mogelijk
is met het verhuursysteem voor feestmaterialen.
 De Onze-Lieve-Vrouw Presentatie verhuurt vanaf heden o.a. haar sporthal aan
geïnteresseerde verenigingen. Ingang via de Hofstraat, kleedkamers met douches
beschikbaar.
 Walivo nodigt de leden van de sportraad uit op de bekerfinales (21-21 mei) en op de
Supercup (28 mei).
 De Koninklijke Waso nodigt de leden van de raad van bestuur uit op de viering van haar
75-jarig bestaan op 4 juni.
09. Rondvraag
 Werner Heymans verwijst naar de opstart van de nieuwe Auti-voetbalclub op het terrein
van Herleving Sinaai met Tom Steels als één van de medestichters. Jean-Pierre Van Den
Kerkhove bevestigt dit en licht verder toe dat men deze doelgroep niet onder de noemer
G-sport wenst te catalogeren.
 Werner vraagt eveneens of de laatste brief van Herleving Sinaai i.v.m. de toekomstige
site-indeling al beantwoord is. Schepen Buysrogge antwoordt dat hij pas alle informatie
heeft verzameld om te kunnen antwoorden. Hij zal de club uitnodigen.
 Jean-Pierre Van Den Kerkhove: datum Lotto Street Soccer is 13 juli 2016.

De voorzitter dankt iedereen en sluit de vergadering.

Johan Heirbaut
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