RAAD VAN BESTUUR
verslag vergadering 05 juni 2018
Vergaderzaal, Sinbad.

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

Voorzitter Géry Smet opent de vergadering en vermeldt de verontschuldigden.
01. Notulen vergadering raad van bestuur 07-05-2018
Verslag goedgekeurd.
Rik Dhollander vraagt aandacht voor GDPR-reglementering i.v.m. het posten van foto’s op
#sportersbelevenmeer.
02. Erkenningen, schrappingen, naamswijzigingen
 Gunstig advies voor erkenning FC Ons Vermaak (lokaal amateurvoetbal) en
(amateur)zaalvoetbalclub Team Legendary.
 SK Sint-Niklaas wordt SKN Sint-Niklaas.
 Jan Pauwels zal contact nemen met TC Houtmuis i.v.m. verdere opname in bestand
aangesloten verenigingen.
 Jean-Pierre Pannecoucke overhandigt lijst met actualiseringen bestand ‘lokaal
amateurvoetbal’.
03. Op te volgen punt uit vorige vergadering: toekomst scholenvoetbaltornooi
Harry De Beleyr had toegezegd om dit te overleggen met de Stichting Vlaamse Schoolsport
(SVS). Hij verwijst naar de in 2010 ingevoerde beleidslijn van SVS om voor scholen van
basisonderwijs geen competities meer te organiseren, enkel nog recreatieve tornooien.
Jean-Pierre Van Den Kerkhove vult aan: ook in de voetbalbond zijn er geen competities met
ranking meer voor jongeren U9 tot U12 of U13.
Harry zal SVS contacteren voor het einde van het schooljaar.
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04. Evaluatie kalendervergaderingen stedelijke sportcentra
Johan Heirbaut meldt dat de vier kalendervergaderingen voor de respectieve sportcentra
plaatsvonden en dat alle vragen en voorstellen werden behandeld. Er blijven geen onopgeloste
problemen, die aan de sportraad moeten worden voorgelegd.
De voorzitter bevestigt.
De vergadering met de clubs die gebruik maken van de turnhal vindt plaats op 27 juni.
05. Kampioenenhappening 15-06
Johan Heirbaut overloopt de lijst van opgegeven kampioenen. Wat betreft de kampioenen van
Waasland-Beveren en van Gimm-e Waasland zal worden gecheckt of het wel degelijk om
ploegen gaat die in respectievelijk Puyenbeke en De Mispelaer actief zijn.
De twee ingediende kandidaturen voor de trofee Sportteam van het Jaar – pupillen & miniemen
meisjes AC Waasland en D.I.W.I. – worden toegelicht en vervolgens aanvaard.
06. Activiteiten en campagnes
06.1 Steratlon 19-08
Johan Heirbaut deelt mee dat de organisatie en de promotie opgestart zijn. De eerste
inschrijvingen zijn reeds ontvangen. Oproep tot leden RvB om als vrijwilliger te assisteren.
Jean-Paul Geysen zegt alvast toe.
06.2 Sportersbelevenmeer 2018
Carine Verleyen overloopt de aangegane uitdagingen. Ondermeer zal de Steratlon worden
gepromoot als gezinsevenement en zal aan de organisatoren van de Halloweentocht in
Sinaai gevraagd worden om dit mede als belevingsactiviteit in de natuur te mogen
promoten.
06.3 Project naschoolse sport
Carine Verleyen brengt verslag over de stappen die werden doorlopen met als doel om op
dit project van Sport Vlaanderen tegen deadline 1 juni te kunnen intekenen. Directies van
secundaire scholen werden geïnformeerd, een kerncomité werd samengesteld, clubs en
scholen werden opgeroepen om te participeren. Helaas kwamen er weinig reacties van
clubs en uit scholen kwam zelfs geen enkele inschrijving. Het grote engagement dat
gevraagd wordt aan deze partners bleek een te hoge drempel. Geen inschrijving derhalve
vanuit Sint-Niklaas.
06.4 Maand van de Sportclub, september 2018
Aangekondigd. Promomateriaal is aangevraagd bij Sport Vlaanderen.
06.5 Special Olympics 2019
Johan Heirbaut deelt mee dat de eerste organisatievergadering met de drie partners (SO
Belgium, Beveren en Sint-Niklaas) daags voordien plaats heeft gevonden. Nog voor het
einde van de maand zal er nog een volgende vergadering plaatsvinden in aanwezigheid
van de betrokken schepenen. Gedurende de zomermaanden zullen coördinatoren van de
verschillende sportdisciplines plaatsbezoeken brengen en in september staat een
samenkomst gepland met een ruime groep verantwoordelijken.
07. Overlegcomités, ILV Burensportdienst Waasland
Het voetbaloverlegcomité vergadert op 19-06-2018.
Carine Verleyen vertelt wat de beleidscommissie van de ILV Burensportdienst Waasland besprak
op 15-05 jl.:
- overzicht van de behoefte aan sportinfrastructuur met bovenlokaal karakter, o.a. nood
aan een BMX-terrein in verschillende gemeenten;
- vergelijkende studie van subsidiereglementen en –budgetten;
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-

vergelijkende studie van sluitingsdagen van gemeentelijke sportinfrastructuur;
nieuws van Sport Vlaanderen.

08. Slotactiviteit raad van bestuur lopende bestuursperiode
De voorzitter deelt mee dat de Ghelamco Arena enkel op weekdagen kan worden bezocht. Een
verantwoordelijke die hij hierover contacteerde, heeft nog niet gereageerd.
De optie voor bezoek aan de infrastructuur van Sport Vlaanderen te Gent blijft aangehouden.
Ook hieromtrent is nog geen duidelijkheid, vermits er pas een nieuwe beheerder is aangesteld.
Voorstel Fons Dhooghe: Sven Nys Cycling Center op de Balenberg.
09. Briefwisseling
Geen binnengekomen brieven.
10. Toekomstige werking sportraad: rapport werkgroep
De voorzitter brengt verslag aan de hand van een ppt-presentatie.
Hierna krijgen de leden de kans om vragen te stellen en hun standpunt te geven over de
vertegenwoordiging van - naast het diensthoofd sport – eveneens het team jeugd en
vrijetijdsparticipatie/Carine in de toekomstige sportraad. De leden staan achter die laatste optie.
Johan Heirbaut wijst erop dat de ondersteuning van de adviesraden in de toekomst mogelijks op
een uniforme wijze zal gebeuren binnen de cluster cultuur en vrije tijd.
Michel De Grande vraagt zich af of de installering van de nieuwe sportraad zal kunnen verlopen
binnen de normale beginperiode van de nieuwe legislatuur. Johan Heirbaut zal de ontwerptiming voorleggen aan het team beleidsondersteuning van zodra het hervormingsvoorstel
volledig klaar is en vragen of deze timing realistisch is.
Harry De Beleyr wijst erop dat de vooropgestelde profielcriteria voor de toekomstige leden van
de sportraad niet te zwaar beladen mogen zijn, opdat voldoende geïnteresseerde kandidaten
zich zouden melden.
11. Rondvraag
Katty Van Driessche verwijst naar de GDPR-regelgeving. Zij vraagt dat de sportdienst duidelijk
zal maken hoe zij omgaat met persoonsgegevens in haar bestanden.

De voorzitter dankt hierop iedereen en sluit de vergadering.

Johan Heirbaut
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