RAAD VAN BESTUUR
verslag vergadering 6 november 2018
Vergaderzaal, Sinbad.
Aanwezig
Géry Smet, voorzitter, Michel De Grande, secretaris-penningmeester, Peter Buysrogge, schepen, Johan Heirbaut,
diensthoofd sport, Carine Verleyen, sportfunctionaris.
Wilfried Laureys, Geert Rombouts, Johan Pauwels, Jozef Coene, Jean-Pierre Van Den Kerkhove, Jean-Pierre
Pannecoucke, Luc Declercq, Guido Van Bastelaer, Peter Van Lijsebetten, Harry De Beleyr, Roxane Dewulf,
disciplineafgevaardigden.
Katty De Bruyn, Rik Dhollander, Werner Heymans, Katty Van Driessche, deskundigen.
Verontschuldigd
Jean-Paul Geysen, Ivan Van Hove.
Afwezig
Ronan Rotthier, Wilfried Van Osselaer, Jef Maes, André Hoste, Alfons Dhooghe.

Voorzitter Géry Smet opent de vergadering en vermeldt de verontschuldigden.
01. Notulen vergadering raad van bestuur 17-09-2018
Opmerkingen Jean-Pierre Van Den Kerkhove:
- Punt 04 Evaluaties/Lotto Street Soccer 10-07: lage belangstelling in de voormiddag
i.p.v. in de namiddag.
- Punt 12 Rondvraag/punt eregalerij: aanvulling i.v.m. Christian Meuser was niet van hem.
Opmerkingen Werner Heymans:
- Moet onder ‘Aanwezig’ vermeld worden als deskundige i.p.v. als disciplineafgevaardigde.
- Punt 06 Stand van zaken sportinfrastructuurprojecten 2018/Ter Beke: vraagt of het klopt
dat het boren van een waterput wettelijk niet meer is toegestaan. Jean-Pierre Van Den
Kerkhove bevestigt.
De notulen worden goedgekeurd mits aanpassing cfr. opmerkingen hierboven.
02. Erkenningen, schrappingen, naamswijzigingen
• Gunstig advies voor erkenning Petanque Sparrenhof, SinGym, Orly Gorskiego SintNiklaas (amateurvoetbal) en BBC Glory Bazel G-basket.
• Schrapping Biljartclub Brabo en Sector Sinaai Ligggende Wip wegens stop activiteiten.
03. Op te volgen punten uit vorige vergadering
• Erkenning AMT en Reynaertstappers
Advies tot schrapping Atleten Met Toekomst (AMT) wegens te weinig aangesloten leden
(8) en geen structurele werking meer in Sint-Niklaas.
De voorzitter rapporteert over het mailcontact dat Johan Heirbaut had met zowel
wandelclub Reynaertstappers, als wandelclub De Lachende Klomp, naar aanleiding van
de vaststelling dat beide clubs minder dan de helft van hun eigen wandelingen vanuit
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•

•

Sint-Niklaas organiseren. Argumentatie van beide clubs: in Sint-Niklaas zijn weinig
interessante zalen beschikbaar met voldoende capaciteit voor grote groepen
wandelaars, voldoende parkeergelegenheid, toelating voor honden. Het dagelijks
bestuur besprak dit in de subsidiecommissie en in de werkgroep toekomstige sportraad.
Voorstel om, vermits zij momenteel niet voldoen aan het erkenningsreglement, hen voor
2018 niet in aanmerking te laten komen voor subsidiëring, maar anderzijds wel met hen
een gesprek aan te gaan om na te gaan of zij zich opnieuw in regel zouden kunnen
stellen.
Guido Van Bastelaer, afgevaardigde wandelen en natuursporten, gaat akkoord met dit
voorstel en wijst erop dat in Sint-Niklaas wel een aantal goede locaties voorhanden zijn
voor organisatie van wandelingen.
De RvB gaat akkoord met het voorstel.
Toekomst scholenvoetbaltornooi
Reactie coördinator Oost-Vlaanderen Moev t.a.v. Harry De Beleyr: gaat geen initiatief
nemen, want (1) tornooi vindt plaats tijdens een schoolvakantie en (2) Moev biedt reeds
voetbaltornooitjes aan op woensdagnamiddag, ook in Sint-Niklaas (White Boys, Sinaai).
Harry wijst ook op toegenomen werkdruk bij leerkrachten in vergelijking met vroeger,
waardoor minder bereidheid om vakantiedagen in te vullen met leerlingenbegeleiding.
Schepen Buysrogge concludeert dat er voor de verderzetting van het scholentornooi in
de paasvakantie geen behoefte meer bestaat. Hij overlegt binnenkort met GFA Sinaai
over de eventuele opstart van een meisjesvoetbaltornooi.
Opneming Marc Baert in eregalerij sportgloriën
De voorzitter deelt mee dat het college in zitting van 22 oktober jl. akkoord is gegaan
met het voorstel van de sportraad om Marc Baert op te nemen in de eregalerij en om dit
moment te programmeren tijdens de academische hulde van sportlaureaten.

04. Evaluaties
Carine Verleyen verslaat volgende recente manifestaties:
• Sportmarkt 20-09 in sportcentrum De Witte Molen
1.383 deelnemertjes, medewerking vanwege 3 sportfederaties, 19 clubs, afdeling
onthaal & recreatie van O.L.V. Presentatie. De medaille voor elk kind met een volle
stempelkaart viel erg in de smaak. Het nieuwe skate- en speelterrein was topper.
De onveilige overgang van sportzone naar speelterrein is ondertussen verbeterd door
plaatsing verkeersbord.
• Scholenveldloop 26-09 en Bike&Run 03-10 in De Ster en atletiekstadion G. Bontinck
1.076 kinderen op de veldloop, wat overeenkomt met ca. 10 % van onze lagere scholen.
190 duo’s uit secundaire scholen op de Bike&Run, waaronder 6 bestaande uit
leerkrachten. Eerste ‘gescheiden’ editie positief geëvalueerd.
Géry Smet betreurt afwezigheid van sommige kinderen bij de prijsuitreiking.
Jean-Pierre Van Den Kerkhove wijst op ontoereikende geluidsinstallatie en op enkele
‘foute’ prijswinnaars op het podium. Carine wijt dit aan nieuw reglement (lopen in
reeksen per geboortejaar i.p.v. per leerjaar).
• Nazomersportdag 11-10 in domein Puyenbroeck, initiatief Burensportdienst Waasland
Laag deelnemersaantal (130), wel leuke sportdag. Commissie sportfunctionarissen
opteert ervoor om in 2019 aan te sluiten bij de Sint-Niklase Midzomersportdag als
overgang naar iets nieuws later, met eventuele focus op gezinnen.
Géry Smet vraagt zich af of alle sportclubs wel op de hoogte waren.
Rik Dhollander bevestigt dat het een leuke dag was en dat promotie belangrijk is. Hij
heeft wel twijfels over de noodzaak om in de toekomst te focussen op gezinnen.
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05. Academische Hulde van Sportlaureaten 16-12
• Voorstel nieuwe categorie ‘beloftevolle jongere’
Dit voorstel van André Hoste bij de evaluering van de editie 2017 is door vergetelheid
niet op de agenda gezet van de RvB in september. Ondertussen te laat om nog te
lanceren voor dit jaar. Bespreking wordt dus uitgesteld.
• Voorstel postume hulde Annick Strijbol
Consensus die in de RvB begin dit jaar bestond om Annick postuum te huldigen, blijft
aangehouden. Beslissing op 03-12 als de RvB de kandidaturen voor de Prijs voor
Sportverdienste nomineert.
• Afspraak ontbijtvergadering
Afspraak samenkomst in De Prater op 16-12 om 08.30 uur.
Basketster Ann Wauters is ingegaan op de uitnodiging om als eregaste aanwezig te zijn.
06. Werkingsubsidies 2018
Johan Heirbaut overhandigt de berekeningstabel subsidies voor kwaliteitsvolle
sportverenigingen. 155 clubs dienden een aanvraag in, waarvan 6 niet in aanmerking komen
wegens niet de helft van de punten op de parameter ‘basiskwaliteit’. Ingevolge het advies van
de sportraad i.v.m. de clubs AMT, Reynaertstappers en De Lachende Klomp (zie punt 03), komen
ook zij niet in aanmerking. Grote verschillen in toegekende subsidies 2018 t.o.v. 2017 zijn
vooral het gevolg van hogere of lagere scores op de parameters ‘open- en toegankelijkheid’ en
‘permanente vorming’. De RvB geeft gunstig advies bij de tabel. De 2 EUR die resteert na de
afronding van de berekende bedragen, gaat naar de club met procentueel het hoogste verlies
t.o.v. 2017.
De verdeling van subsidies voor de verbetering van de jeugdopleiding is nog niet finaal
berekend. Wordt voorgelegd aan de RvB in december.
07. Subsidies voor sportinfrastructuurprojecten
Subsidiecommissie vergaderde op 22-10 jl. Johan Heirbaut brengt verslag.
• Stand van zaken projecten 2018
Wase Biljartbelangen: subsidie betaald.
Wase Tennisclub: subsidie (1ste schijf) betaald.
Vos Reinaert: bewijsstukken voor betaling subsidie (1ste schijf) ingediend.
Wase Model Helicopter Club: bewijsstukken voor betaling subsidie (1ste schijf) ingediend.
Gevraagde toelichting ondertussen mondeling gegeven.
VK White Boys: bewijsstukken voor betaling subsidie worden ingewacht tegen uiterlijk
30/11.
Kracht en Geduld: bewijsstukken voor betaling subsidie (1ste schijf) worden ingewacht
tegen uiterlijk 30/11.
KFC Herleving Sinaai: project (vervangen TL-lampen door LED-lampen) niet uitgevoerd.
Toegekende subsidie vervalt en wordt herverdeeld over de projecten die in regel zijn.
• Aanvragen projecten 2019
Wase Tennisclub: toezegging voor 2de schijf subsidie project 2018.
Vos Reinaert: toezegging voor 2de schijf subsidie project 2018.
Wase Model Helicopter Club: toezegging voor 2de schijf subsidie project 2018.
Kracht en Geduld: toezegging voor 2de schijf subsidie project 2018.
GFA Sinaai: project vervangen regenwaterpomp: gunstig advies.
HQ Gaming Club: project verbouwen van huurpand tot clublokaal: gunstig advies mits
verduidelijking duurtijd huurcontract.
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VK White Boys: project 3de fase verledding B-terrein, isoleren kleedkamers, verzwaren
elektriciteitsaansluiting: gunstig advies.
FC Gerda Waasland: project diverse aanpassingswerken: gunstig advies.
KFC Herleving Sinaai: vervanging boiler: advies om op te nemen bij subsidieaanvragen
voor 2020 wegens laattijdige indiening.
De subsidiecommissie maakt op 26/11 een concreet voorstel voor verdeling van de
subsidiegelden 2019 en legt dit voor aan de RvB op 03-12.
08. Subsidies voor sportmanifestaties nov 2017-okt 2018
De laatste evaluatieformulieren moeten nog binnen komen. Verdelingstabel zal voorkomen in
RvB van 03-12.
09. Overlegcomités, ILV Burensportdienst Waasland
• Jean-Pierre Van Den Kerkhove brengt uitgesteld verslag van voetbaloverlegcomité 1906: tevredenheid over renovatiewerken aan voetbalterreinen en over onderhoud door
groendienst, problemen kunstgrasterreinen opgelost, voorbereiding Lotto Street Soccer
en jeugdzomertornooi, hervorming sportraad, allerlei.
• Carine Verleyen verslaat vergadering 06-11 van ILV BSD Waasland: subsidies Sport
Vlaanderen aan ILV BSD Waasland, initiatief ‘SportKompas’ van vzw SportaMundi (spin
off van UGent). Betreft een tool om kinderen te oriënteren naar sport die hen best past
door middel van diverse proefjes, af te nemen door gekwalificeerde begeleiders. Initieel
gericht naar scholen. Nogal wat reserves mede omwille van de kostprijs (€ 10/kind).
Sport Vlaanderen vraagt participatie aan de gemeentelijke sportdiensten.
10. Slotactiviteit raad van bestuur 17-11
Oproep aan diegenen die nog niet inschreven om zo spoedig mogelijk te ageren.
11. Algemene vergadering 2019 maandag 28-01
Zal plaatsvinden in de polyvalente zaal van De Klavers. De agenda wordt binnenkort opgesteld
als er duidelijkheid is over de procedure die moet worden gevolgd met betrekking tot de
vooropgestelde hervorming. Agendapunt voor RvB 03-12.
Aansluitend deelt de voorzitter mee dat de eerste vergadering van de RvB in 2019 zal
plaatsvinden op dinsdag 15-01.
12. Briefwisseling en mededelingen
• Het college verdeelde in zitting van 29 oktober 2018 de subsidies voor sportactiviteiten
in het kader van Brede School. Zeventien scholen ontvangen een subsidie.
• De Klim- en Bergsportfederatie vraagt aandacht voor een groeiende behoefte aan
sportkliminfrastructuur in Vlaanderen. Meer bepaald zoekt men gemeenten die willen
investeren in de bouw van specifieke infrastructuur. Vanuit de stad werd geantwoord dat
dit moet worden voorgelegd aan het nieuwe bestuur.
• Op 23 en 24 november vinden in Sinbad zwemmathons plaats. Carine Verleyen licht toe.
13. Toekomstige werking sportraad: stand van zaken en vervolgtraject
De voorzitter geeft toelichting bij enkele aanpassingen die na de verzending aan de leden van
de nieuwe statuten nog werden aangebracht door de werkgroep. Hij zal in de komende dagen
de aangepaste versie versturen, alsook naar de schepen. Geen opmerkingen.
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Op vraag van de schepen zal Johan Heirbaut nagaan of de statuten al dan niet door de
gemeenteraad moeten worden goedgekeurd. Naargelang de uitslag daarvan zal het ontwerp
van stappenplan worden bijgesteld.
Géry dankt Luc Declercq voor de geleverde input voor het opstellen van een profiel voor
kandidaten voor de nieuwe sportraad. Wordt verder uitgewerkt door de werkgroep en
voorgebracht in de RvB van 03-12.
14. Rondvraag
• Géry Smet vraagt naar stand van zaken Special Olympics. Schepen Buysrogge verwijst
naar de opstartvergadering van 18-09 die goed werd bijgewoond door quasi alle
betrokken diensten van zowel Sint-Niklaas als Beveren. Op 11-12 vindt een vergadering
plaats met als doel voldoende vrijwilligers te kunnen betrekken.
• Jean-Pierre Van Den Kerkhove vraagt naar aanleiding van een geslaagd tornooi van GFC
Waasland op 27-10 jl. in Puyenbeke, om het G-voetbal meer te promoten. Hij zal dit
aankaarten in het VOC. Werner Heymans zal Auti-Voetbalclub Waasland die actief is in
Sinaai trachten te motiveren om erkenning aan te vragen.
• Geert Rombouts kondigt een persmeeting aan naar aanleiding van de oprichting van
SinGym, graag met steun vanwege de schepen en de voorzitter. Toegezegd.
• Eveneens Geert meldt dat de drie Belseelse verenigingen Ritmica, KLJ Belsele en JC De
Galjaar, hun bouwaanvraag indienden voor de uitbreiding aan De Klavers. Op maandag 5
november vond hierover een buurtinfovergadering plaats.
• Guido Van Bastelaer kondigt de Wandelmeedag van 10-11 aan. Opbrengst ten voordele
van de vzw Bijs.
• Roxane Dewulf dankt Jean-Pierre Van Den Kerkhove voor zijn jarenlange inzet t.v.v. het
scholenvoetbaltornooi.
• Werner Heymans vraagt of er al contact is geweest met de persoon die hij aanbracht als
mogelijke nieuwe speaker (antwoord: nog niet), vraagt of de voetbalterreinen van Ter
Beke kunnen worden gerold (schepen zal doorgeven aan groendienst) en vraagt
aandacht voor de opruim van stenen op de nieuwe terreintjes.

Geen andere punten worden nog aangebracht.
De voorzitter dankt hierop iedereen en sluit de vergadering.

Johan Heirbaut
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