RAAD VAN BESTUUR
verslag vergadering 05 december 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, teamcoördinator
sportpromotie.
Ronan Rotthier, Leslie Wauman, Wilfried Van Osselaer, Jozef Coene, Jean-Pierre Van Den Kerkhove,
Jean-Pierre Pannecoucke, Annick Strijbol, Peter Van Lijsebetten, Jean-Paul Geysen, André Hoste, Alfons Dhooghe,
Jef Maes, disciplineafgevaardigden.
Katty Van Driessche, Rik Dhollander, Werner Heymans, deskundigen.
Verontschuldigd:
Geert Rombouts, Johan Pauwels, Guido Van Bastelaer, Roxane Dewulf, Katty De Bruyn.

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de verontschuldigden.

01. Notulen vergadering raad van bestuur 07-11-16
Geen opmerkingen.
02. Erkenningen, schrappingen, naamswijzigingen
Erkenning voor Zvc Azouri afwachten wegens ontbreken clubreglement. Wordt opgevraagd.
03. Evaluatie weekend 10 jaar Sinbad
Verslag door André Hoste en Carine Verleyen:
• De sessies float fit gym en yoga waren een succes evenals de komst van mermaid
Céline.
• De waterpolo behaalde een 2de wedstrijdplaats en STW was tevreden met de druk
bijgewoonde ‘interscolaire’ waarbij SJKS de niet te kloppen winnaar was.
• Sint-Niklaas behaalde, met een totaal van 703 Km 575m gedurende de 12 uur durende
zwemmathon, de tweede plaats in Vlaanderen na Zedelgem. Wachtebeke behaalde de
derde plaats.
• Foto’s over het hele gebeuren zijn te vinden op de facebookpagina van de sportdienst.
Schepen Buysrogge vult aan dat tijdens dit geslaagde weekend ingezet werd op het
“puur sportieve” element. Iedere bezoeker kreeg een appel en een voetendoekje.

04. Subsidies:
De adviezen van de commissie worden toegelicht door Johan Heirbaut:


Subsidies infrastructuurprojecten 2017:
- Wase Tennisclub:, betreft deel 2 van in 2016 reeds aanvaard project, gunstig advies.
- Girls Football Academy Sinaai: bijkomende terreinverlichting, gunstig advies.
- Wase Model Helicopter Club: momenteel geen zekerheid omtrent effectieve huisvesting
van voetbalclub of andere buitensportclub. Verder te bespreken met indiener, uitstel
advies tot 2018.
- Sint-Niklase Tafeltennisclub: kleedkamerbanken in de gerenoveerde kleedkamers,
gunstig advies.
- VK White Boys: renovatie in kleedkamers, LED-verlichting op jeugdterreinen, 1ste fase
overschakeling naar LED-verlichting terrein B, gunstig advies op basis van bijkomende
uitleg.
- KFC Herleving Sinaai: staantribune en verbreding poortje, gunstig advies op basis van
bijkomende uitleg.
- Kracht en Geduld: verzwaring elektriciteitsvermogen, vervanging aardgasketel,
LED-verlichting in benedenzaal, gunstig advies op basis van bijkomende uitleg.
Schepen Buysrogge bedankt de commissieleden. Hij verduidelijkt het dossier van de
Sint-Niklase Tafeltennisclub: de stad is eigenaar van het gebouw dat gehuurd wordt door
de club. Op de agenda van de gemeenteraad eind deze maand staat het
verbouwingsdossier dat de renovatie van het sanitair omvat, uitgevoerd door de stad met
de afspraak dat de club het meubilair zelf zal installeren door gebruik te maken van de
infrastructuursubsidie. Omdat de brandweer geen beroep wenst te doen op deze
infrastructuur zal in het voorjaar 2017 een nieuwe huurovereenkomst opgemaakt worden
voor een periode van 9 jaar, inclusief aanpassing van de huurprijs.



Subsidies kwaliteitsvolle sportverenigingen 2016: resultaat berekening wordt
goedgekeurd door Rvb.



Subsidies voor verbetering kwaliteit jeugdopleiding 2016: resultaat berekening wordt
goedgekeurd door Rvb. Sanctie bij onvolledig dossier (wekelijks lesschema ontbreekt) na
enige discussie wordt bij stemming slechts de helft van de behaalde punten op het
desbetreffende onderdeel toegekend, op voorwaarde dat de nodige documenten nog
aangeleverd worden. Indien geen aanlevering worden geen punten toegekend.



Subsidies voor sportpromotionele manifestaties 2016: resultaat berekening wordt
goedgekeurd door Rvb.

05. Academische Hulde van Sportlaureaten 18-12-16
 Prijs voor Sportverdienste 2016: Johan Heirbaut meldt dat volgens het herwerkte
reglement kandidaturen ingediend konden worden tot 02-12-16.
Enkel de kandidatuur door Sini-Beach beachvolleybalclub werd ingediend voor Luc
Declercq. Rvb keurt nominatie goed.
Er is geen toevoeging ondanks de vrijheid dat in het geval van één kandidatuur
de Rvb een bijkomende kandidatuur mag toevoegen en nomineren.





Trofee voor Sportprestatie 2016:
Nominatie voor Xander Hebb ingediend door STW, Tom Van Walle en Dries Koekelkoren
door Sini-Beach volleybalclub en Maarten Seghers door 3Coach.
Johan Heirbaut overloopt de kampioenen. Rvb geeft het fiat om Bart Van Gasse,
die Belgisch kampioen fierljeppen werd te Hamont, toe te voegen aan de lijst.

06. Algemene vergadering 30-01-2017
Het programma omvat de normale statutaire punten. Gastspreker Christoph Caluwé zal het
aanbod van Sport Vlaanderen voor lokale sportclubs komen toelichten.
07. Overlegcomités, ILV Burensportdienst Waasland
Carine Verleyen verslaat de vergadering van BSD Waasland van 17-11-16:
Toelichting nieuw Scheldebad te Temse, informatie over kunstgrasterreinen te Beveren,
voorbereiding 30ste editie “Ontdek De Ster” op 27-04-17, voorbereiding G-sport brochure en
info/doemoment op 02-02-17 in polyvalente zaal De Klavers, tweede editie Nazomersportdag
op 12-10-17.
08. Vergaderingen sportraad eerste jaarhelft 2017
 Rvb op 16-01 in Reinaertzaal van de bib en in Sinbad op 06-03, 08-05 en 12-06.
 Algemene vergadering op maandag 30-01 in polyvalente zaal De Klavers.
09. Briefwisseling en mededelingen
• Kampioenenhappening op 16-06-17, sporthal De Witte Molen.
• Een externe organisatie lanceert de nieuwe campagne van Sport Vlaanderen
“Sporters beleven meer” via sociale media (facebook, twitter, instagram enz…).
10. Rondvraag
 JP Van Den Kerkhove informeert naar het aantal inschrijvingen voor de vorming rond
psychische kwetsbaarheid. Volgens Johan Heirbaut overschrijden we de kaap van 10!
• Michel De Grande refereert naar zijn vraag van vorige vergadering over de huur van
nadarhekken voor de Reinaertloop. Wordt terugbetaald voor 2016 en hij moet voortaan
vermelden dat deze tijdens het kermisprogramma georganiseerd wordt om in
aanmerking te kunnen komen voor het gratis aanbod.

De voorzitter dankt hierop iedereen en sluit de vergadering.

Carine Verleyen

