RAAD VAN BESTUUR
verslag vergadering 6 juni 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.
Wilfried Van Osselaer, Johan Pauwels, Jozef Coene, Jean-Pierre Van Den Kerkhove, Jef Maes, Ivan Van Hove,
Jean-Pierre Pannecoucke, Annick Strijbol, Guido Van Bastelaer, André Hoste, Alfons Dhooghe, Peter Van Lijsebetten,
Roxane Dewulf, Jean-Paul Geysen disciplineafgevaardigden.
Rik Dhollander, Werner Heymans, Katty Van Driessche, deskundigen.
Laura Van De Vyver, jeugddienst- Jan Thuy, sportdienst, genodigden.
Verontschuldigd:
Ronan Rotthier, Geert Rombouts, Leslie Wauman, Katty De Bruyn

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de verontschuldigden.
01. Notulen vergadering raad van bestuur 2-05-16
Goedgekeurd.
02. Erkenningen, schrappingen, naamswijzigingen
Erkenningen:
- De aanvraag van Tao-Do wordt door Jef Maes gunstig geadviseerd: erkenning OK.
- Walivoclubs Athletico Hamme en Ayyildiz Hamme: gunstig advies op aangeven van
Jean-Pierre Pannecoucke.
Naamswijziging:
SK Belsele (KBVB), actief op Puyenbeke wordt SKB Sint-Niklaas.
03. Project ‘herorganisatie site Witte Molen’
Wordt door Laura Van De Vyver (dienst jeugd) en Jan Thuy (dienst sport) aan de hand van een
powerpoint presentatie toegelicht. De raadsleden mogen nog bedenkingen/voorstellen
indienen.
04. Voorbije kalendervergaderingen sportcentra en Sinbad
De schema’s van alle accommodaties worden geprojecteerd en toegelicht door Johan Heirbaut
of Carine Verleyen:
 Sporthal De Witte Molen: de senioren van KSNCBC spelen vanaf september in hal 2.
Daardoor komt hal 1 vrij op zaterdag vanaf 16u00.
 Sporthal De Mispelaer ligt vrij op zaterdagnamiddag van 15u30-18u30 (week 1) en van
15u30-19u30 (week 2).
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Sporthal De Klavers ligt vrij op dinsdag van 22u00-23u00 en op woensdag om 14 dagen
van 18u00-19u00.
Sporthal Ter Beke:
Op woensdag vragen 4 clubs buitenterreinen aan op hetzelfde moment:
T1&T2: KFCH Sinaai, 18.00-21.30
T3: GFA Sinaai van 19.30-21.00, SK Belsele (Walivo) van 19.15-20.30 en
Trappen Steels van 20.15-21.15.
Advies Rvb op voorwaarde dat de clubs ondertussen niet tot een akkoord gekomen zijn:
GFA Sinaai stopt om 20u30 (jeugd) om plaats te maken voor SK Belsele en Trappen
Steels elk op een ½ terrein (volwassenen).
Sinbad:
Woensdagavond: winst voor WTT, WZK waterpolo en STW Jeugd.
Het publiek verliest een half uur over 4 banen.
Vrijdagavond: winst voor STW, WZK Polo. Daardoor begint “Start 2 Swim” een half uur
vroeger. Het publiek verliest een half uur over 6 banen.
Zaterdagavond: Young Divers Temse zwemmen een half uur later behalve op de vooraf
geplande WZK waterpolo-wedstrijden.
Zaterdagmiddag: WZK waterpolo huurt het groot bad een half uur langer dan voorheen
(is niet besproken op planningsvergadering van woensdag 1 juni). Hierdoor moeten
redders een half uur langer werken.
De Rvb merkt een verlies aan publiekuren en hoopt dat dit in de toekomst zal beperkt
worden.

05. Kampioenenhappening 17-06-2016: nominering kandidaten Sportteam van het Jaar
Johan Heirbaut overloopt clubs en hun kampioenen.
Kandidaturen “Sportteam van het jaar”: Walivoploegen Diamond Dice Rado en FC Puivelde,
3de provinciale GFA Sinaai en heren seniorenploeg WZK Waterpolo worden genomineerd door
Rvb.
Johan Heirbaut kijkt na of Sander De Pestel, Belgisch kampioen junioren wielrennen
opgenomen is in de lijst.
06. Komende evenementen
 Midzomersportdag: momenteel 25 à 30 inschrijvingen, 15-06 is uiterste
inschrijvingsdatum.
 Beachvolley Evenement: volgens Annick Strijbol verlopen de voorbereidingen zoals
gepland.
 Lotto Street Soccer: volgens Jean-Pierre Van Den Kerkhove verlopen hier eveneens de
voorbereidingen naar wens.
 Steratlon: Johan Heirbaut heet de raadsleden welkom als deelnemer, toeschouwer of
vrijwilliger voor de 25ste editie. Michel De Grande, Jean-Paul Geysen en Katty Van
Driessche verlenen opnieuw hun medewerking, waarvoor dank. Omdat de dag voordien
het “Ster Fest” plaatsvindt kan de parking aan de Lange Rekstraat pas op zondagmorgen
ingericht worden als wisselzone.
De folders zijn klaar en er kan reeds ingeschreven worden via www.sinsport.be.
07. Campagne ‘Sinsport voor Iedereen’ 2016-2017
Volgens Carine Verleyen stelt de werkgroep ondanks het relatief laag deelnemerscijfer na 8
activiteiten, voor de tweede editie het volgende voor:
 De promotie wordt verhoogd.
.2






Er worden nog 8 “recreatieve” activiteiten aangeboden zonder specifieke vaardigheden
of enkel het recreatieve luik van een activiteit, zoals voor de Steratlon enkel de
fietsloop.
Alle activiteiten moeten toegankelijk zijn voor G-sporters.
Deelname aan minstens 3 activiteiten levert opnieuw een sporthanddoek op, aan
minstens 5 wordt een geschenkenmand met ambachtelijke streekproducten aangeboden
of een aankoopbon via het stadscentrummanagement ter waarde van 25 EUR.

Jean-Paul Geysen suggereert om een ballonvaart te verloten.
Géry Smet vindt het wenselijk dat op elke activiteit iemand van de Rvb de campagne promoot
en dat flyers van de volgende activiteit ter beschikking worden gelegd.
08. Overlegcomités, ILV Burensportdienst
 Verslag voetbaloverlegcomité door Jean-Pierre Van den Kerkhove: positieve evaluatie
Scholentornooi (volgende organisator is SK Gerda), 3de jeugdzomertornooi stad SintNiklaas van 22 tot 30-08, renovatie voetbalterreinen, algemene tevredenheid onderhoud
terreinen door groendienst.
 Verslag vergadering ILV Burensportdienst Waasland door Carine Verleyen:
Financiële afronding Ontdek De Ster, positieve evaluatie Petanquekampioenschap van
het Waasland, 1ste vergadering werkgroep G-sportbrochure van het Waasland op 21-06 te
Temse, bijscholing zaalwachters over onderhoud sportmateriaal op 24-06 in sporthal
’t Wit Zand te Melsele, nieuws Sport Vlaanderen: 27 lokale projecten werden ingediend
door 20 gemeenten voor “Projectoproep 2016” →er werden geen gemeenten uit het
Waasland weerhouden, nieuwe campagne “Sporters beleven meer”, najaar (december)
opstart actieplan bedrijfssport.
09. Briefwisseling en mededelingen
 Overlijdensberichten vader Annick Strijbol en Géry Smet.
 Vieringen “De Gouden Pijl” en de “Grote prijs duivensport” vinden opnieuw plaats.
10. Rondvraag
 Sportdienst ontving voor de kampioenenhappening van Walivol geen aanvragen.
Jean-Paul Geysen vermoedt dat de clubs denken dat hij dat zou doen.
 Walivoploeg “Trappen Steels” verontschuldigt zich voor kampioenenhappening.

De voorzitter dankt iedereen en sluit de vergadering.

Carine Verleyen
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