RAAD VAN BESTUUR
verslag vergadering 7 maart 2016
vergaderzaal Sinbad
Aanwezig:
Marc Maertens, voorzitter (tot en met punt 7), Géry Smet, ondervoorzitter, Peter Buysrogge, schepen voor sport, Johan
Heirbaut, diensthoofd sport, Carine Verleyen, sportfunctionaris.
Ronan Rotthier, Wilfried Van Osselaer, Geert Rombouts, Jozef Coene, Jean-Pierre Van Den Kerkhove,
Jean-Pierre Pannecoucke, Annick Strijbol, Guido Van Bastelaer, Alfons Dhooghe, Ivan Van Hove, Jean-Paul Geysen, Peter
Van Lijsebetten, Roxane Dewulf, disciplineafgevaardigden.
Rik Dhollander, Werner Heymans, deskundigen.
Verontschuldigd:
Michel De Grande, secretaris-penningmeester, Jef Maes, Johan Pauwels, André Hoste, Katty De Bruyn,
Katty Van Driessche.

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de verontschuldigden.
01. Notulen vergadering raad van bestuur 11-01-16
Goedgekeurd.
02. Erkenningen, schrappingen, naamswijzigingen
Schrapping:
VC Glory Girls.
03. Evaluaties
 Algemene vergadering 01-02-2016: in totaal 116 aanwezige verenigingen en
schoolsportorganisaties tegenover 138 in 2015, de sprekers waren moeilijk te verstaan
achteraan in de zaal, inhoudelijk alles OK.
 Waaslandcross 06-02-2016, Géry Smet verslaat: een hoogdag met 8000 toeschouwers
inclusief VIP’s, mooie podia, 216 deelnemers in totaal, alles goed verlopen, uniek voor OostVlaanderen was de G-cross met 25 deelnemers waarbij de voorzitter een grote impact had,
weinig aanwezigen op de receptie in de luifel die in het vervolg beter zal aangekleed
worden. Voorstel dat voor volgende edities de leden van de RvB die wensen aanwezig te
zijn, hun receptiekaart aanvragen, desgevallend ook voor hun partner.. Opmerking .Jozef
Coene: vanuit de VIP-tent was het parcours moeilijk te zien. Volgens Géry Smet was dit ook
het geval vanuit de publiekstent.
 Krokussportkampen 08–12-02-2016, door Carine Verleyen: 424 deelnemers (537 in 2015) is
het laagste cijfer van de laatste 6 jaar, reden=?, er werden geen gedrukte programmafolders
meer verspreid via de scholen, nieuw in het programma: "Les Jeunes Olympiques" (Frans
leren via speciaal, creatief uitgewerkte spelen in combinatie met sport, organisatie door
"Amithaba", 12 inschrijvingen), 8 deelnemers aan zwemkamp voor jongeren met een
motorische en/of visuele beperking in samenwerking met DIWI.
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Campagne ‘Sinsport voor Iedereen’, door Johan Heirbaut: reeds 5 van de 12 activiteiten zijn
voorbij met beperkte belangstelling, slechts 3 personen namen deel aan meer dan 2
activiteiten. Er vond een intensief gesprek plaats met de dienst communicatie waarbij
voorstellen werden gedaan om een betere promotie te voeren. Na een kleine evaluatie met
de voorzitter, ondervoorzitter en schepen Buysrogge wordt voorgesteld een tweede editie
op te starten. De kalender hiervan moet gekend zijn voor deze zomer. De grote opdracht zal
erin bestaan het hele jaar door de campagne in de bekendheid te houden en alle middelen
daarvoor aan te wenden. Er wordt bekeken of de campagne kan gekoppeld worden aan een
projectoproep van Sport Vlaanderen.
Vorming G-sport 23-02-16, door Carine Verleyen: een geslaagde editie met een 25-tal
geïnteresseerden uit verschillende organisaties, de sportclubs waren minder
vertegenwoordigd, de heer Beckers (organisator Special Olympics) en mevrouw Cornu
(medewerkster Vesta) gaven beide een interessante uiteenzetting over “hoe benaderen we
personen met een beperking in functie van sportieve prestaties”, de G-sporters van De Link
haakten op het laatste moment af voor de doe-sessie judo.

04. Investeringsprojecten stedelijke sportcentra en Sinbad 2016
Schepen Buysrogge licht toe:
 De Witte Molen
- Sportvloer sporthal 2. Budget 2016: € 85.000
Uitvoering eind juni – juli.
- Lichtstraat (koepel) sporthal 2. Budget gebouwen.
Planning TD: vervanging mei-juni.
- Lichtinstallatie voetbal-/atletiekterrein. Budget 2016: 50.000
Uitvoering zomervakantie.
- Herinrichting B-terrein voor BMX, speelterrein, trapveld, groen. Project jeugd.
Uitvoering deel skate en BMX: augustus 2016; deel groen- en speelzone: herfst
2016.
 De Mispelaer: geen geplande specifieke sportinvesteringen.
 De Klavers
- Project buiteninfrastructuur: invulling voor behoeften sport, jeugd (speelterrein en
jeugdhuis), buitenschoolse kinderopvang, OKAN-klassen.
 Ter Beke
- De buitensportinfrastructuur verfraaien (lichtarmaturen duiveltjesterreinen,
balvangnetten herstellen, schors Finse piste). Budget 2016: €21.507.
Wachten op definitieve intekening duiveltjesterreinen in masterplan OCMW.
 Puyenbeke
- BMX/baseball/speelzone. Budget 2016: € 225.000.
Nog geen akkoord over verwerving extra klein stuk grond.
 White Boys: investeringstoelage
Budget: €25.000 + €5.000 voor boscompensatie (na budgetwijziging juni).
 Sinbad
- 2015: Renovatie linkervleugel.
In gebruik. Details van afwerking moeten nog worden uitgevoerd.
Buitenspeelzone nog te concipiëren door groendienst.
- 2015  2016: Renovatie sportzaal + sanitair/HVAC.
Start werken gepland in september.
- 2016: Verbeteren akoestiek in zwemhal. Budget 2016: € 35.000.
Concept hangt af van renovatie sanitair sportzaal en van
eventuele aanpassing HVAC-regeling ter hoogte van instructiebad.
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05. Eregalerij van Sportgloriën
Het dagelijks bestuur stelt in kader van promotie voor G-sport voor om tafeltennisser Nico
Vergeylen op te nemen in de eregalerij. Hij beëindigde eerder zijn actieve topsportcarrière en is
momenteel coach van het nationale team. Johan Heirbaut licht zijn palmares toe. Nico werd
hierover reeds geïnformeerd en was vereerd. Jozef Coene en Alfons Dhooghe vinden het niet OK dat
het advies van de Rvb niet vooraf gevraagd werd. Na enige discussie gaat de raad akkoord.
De inhuldiging zal gebeuren samen met die van gewezen wielrenner, Gilbert Maes. In afwachting
van goedkeuring door het schepencollege wordt 2 mei voorgesteld om 19u, voor de vergadering van
de sportraad, waarvan het aanvangsuur zou wijzigen naar 20 uur.
06. Vragen voor advies
 Uitleendienst voor sportmateriaal (initiatief sportdienst), door Johan Heirbaut:
al jaren vragen scholen/organisaties sportmateriaal te kunnen lenen van de sportdienst naar
analogie met de provinciale uitleendienst en deze van Sport Vlaanderen. Een uitleendienst SintNiklaas is in het meerjarenplan voorzien en er zijn middelen ter beschikking.
Johan Heirbaut overloopt het voorstel van het reglement. Er volgen reacties vanuit de raad:
gebeurt de betaling cash of per overschrijving?, 5 EUR huurprijs vindt men te weinig, geldt 50
EUR waarborg al dan niet per set?…
Annick Strijbol, Jean-Pierre Pannecoucke, Jozef Coene, Alfons Dhooghe en Roxane Dewulf
zullen aanstaande donderdag om 16u samen zitten met de afgevaardigden van de sportdienst
om het reglement te vervolledigen. Daarna gaat het ter goedkeuring naar het college van
Burgemeester en schepenen en gemeenteraad.
 Project “Multi Move Wase Tennisclub” start volgens Johan Heirbaut binnenkort voor
3- tot 6-jarigen op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag. De procedure schrijft voor dat
de sportraad hiervoor advies geeft. Rvb geeft positief advies.
07. 800 Jaar Sint-Niklaas: initiatief in kader van sport?
De stad Sint-Niklaas vraagt o.a. aan verenigingen om initiatieven die subsidieerbaar zijn in dit kader
en die plaatsvinden in 2017 voor te stellen tegen 30 april. De voorzitter vraagt tegen volgende
vergadering voorstellen vanuit de raad.
De voorzitter verlaat de vergadering en ondervoorzitter Géry Smet leidt vanaf nu de vergadering.
08. Activiteitenkalender 2016: aanpassingen
 Johan Heirbaut deelt de kalender uit en licht de aanpassingen toe.
Volgens Jean-Pierre Van den Kerkhove vinden jeudvoetbaltornooien plaats tussen 22 en 31
augustus.
 Schepen Buysrogge meldt dat vragen ter voorbereiding van de kalendervergaderingen
(24-05-16: sporthal De Klavers en Ter Beke, 25-05-16: sporthal De Mispelaer en De Witte Molen,
01-06-16: Sinbad) vooraf mogen doorgegeven worden. Carine Verleyen vult aan dat de
kalendervergadering voor sporthal De Klavers in de refter van “Gavertje vier” zal plaatsvinden.
 Midzomersportdag 21-06: folders zijn beschikbaar. Deze sportdag is opgenomen in het
programma van Sinsport voor iedereen.
09. Uitstap 09-04-2016
Momenteel 8 personen ingeschreven.
10. Overlegcomités, ILV Burensportdienst Waasland
 Carine Verleyen verslaat de vergadering van de technische commissie van de
Burensportdienst Waasland ilv van 23-02-16:
- Voorbereiding: algemene vergadering te Kruibeke 24-02-16, sportdag voor 50+
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te Wachtebeke 18-10-16 en Ontdek De Ster 21-04-16.
Bijscholing “kleine herstellingen in sportaccommodatie voor toezichters” 24/06/16 te
Melsele.
- G-sport in het Waasland: Stekene en Sint-Gillis-Waas organiseren in de maand maart
een infoavond over G-sport en toetsen de noden af in hun gemeente. Daarna wordt een
algemene brochure samengesteld met het hele aanbod in het Waasland.
- Nieuws van Sport Vlaanderen:
 men voorziet subsidies op lokaal en regionaal niveau voor sportprojecten met
een breed sportaanbod voor gezinnen of maatschappelijk kwetsbare jongeren.
Op lokaal niveau zullen er per provincie 10 projecten die voldoen aan de
subsidievoorwaarden in aanmerking kunnen komen voor een financiële
ondersteuning van € 1.300 en een lesgeversondersteuning van 30 lesuren, op
regionaal niveau voor een financiële tussenkomst van € 3.000 en een
lesgeversondersteuning van 30 lesuren. De sportdag voor 50 + van
Burensportdienst Waasland komt hiervoor in aanmerking.
 de Sportelcampagne wordt afgesloten
 een nieuwe campagne “Time out tegen pesten in de sport” wordt opgestart
 de MTB peters en sportfunctionarissen worden in de maand april uitgenodigd op
een bedankingsbijeenkomst.
Jean-Pierre Van den Kerkhove verslaat het voetbaloverlegcomité van 09-02-16:
- Inschrijvingen voor het 3de Scholentornooi (05 en 07-04-16) op de terreinen van VOS
Reinaert lopen traag binnen. Volgens Roxane Dewulf is de mogelijke reden de
vakantieperiode. Ze zal een nieuwe oproep doen bij de leerkrachten.
De inschrijvingsperiode is reeds afgelopen maar wordt opengehouden tot eind deze
week.
- De nieuwe renovatietechniek van de voetbalpleinen bracht niet overal de gewenste
resultaten. De stedelijke groendienst vraagt offertes voor het oude en het nieuwe
systeem. Er is een algemene tevredenheid over het onderhoud van voetbalterreinen
maar men is iets minder tevreden over het onderhoud van de kunstgrasvelden.
- Vluchtelingen en asielzoekers die wensen te voetballen zijn verzekerd via het Rode Kruis
maar kunnen wegens “geen vaste verblijfplaats” enkel deelnemen aan trainingen en
vriendschappelijke wedstrijden. Het vrijetijdsparticipatie-attest wordt meer gebruikt
dan de kansenpas.
-



11. Briefwisseling en mededelingen
 Schepen Buysrogge meldt dat door een administratieve fout wandelclub De Lachende
Klomp (400 EUR) en liggende wipvereniging De Jong Bastianen (189 EUR) subsidies van het
werkjaar 2015 niet hebben ontvangen. Dit wordt rechtgezet en van het budget 2016
genomen.
 Sportsaërobicteam Fysiofit is genomineerd voor de uitreiking van de Oost-Vlaamse
sporttrofee op 18-03-16.
 Turnfeest Rust Roest, 19-03-16. Leden RvB uitgenodigd.
 Via mail liet tennisclub De Houtmuis weten dat het contract met vzw De Ster aangaande het
gebruik van de 3 gravelterreinen opgezegd werd wegens te weinig gebruik. De tennisclub
kan de terreinen voortaan niet meer zelf beheren. Het beheer is in handen gegeven van
Taverne Het Kookpotje (ex-De Houtmuis). Leden tennisclub kunnen een terrein huren aan
het gunsttarief van 4 EUR/uur.
 10.000-stappenclash Vlaanderen! Deze vindt plaats van zaterdag 30 april t.e.m. zaterdag 28
mei 2016. Het is een unieke stappencompetitie tussen de inwoners van de Vlaamse steden
en gemeenten. De inwoners van elke gemeente stappen samen virtueel rond de wereld! De
gemeente die na één maand de meeste stappen heeft gezet (in verhouding tot het totaal
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aantal volwassen inwoners van de gemeenten), is de grote winnaar. Deze krijgt een mooie
prijs én de titel van actiefste gemeente van Vlaanderen. Sint-Niklaas doet mee!
Door de komst van vluchtelingen is er meer vraag naar fietslessen. Bijgevolg is het wenselijk
de groep lesgevers uit te breiden. De mogelijkheid om te werken met vrijwilligers wordt bij
Alfons Dhooge afgetoetst.

12. Rondvraag
 Jean-Pierre Pannecoucke vreest problemen op het A-voetbalterrein aan sporthal
De Witte Molen dat door de reorganisatie van het B-terrein voortaan zeer intensief zal
gebruikt worden.
Hij vraagt of voor het sabeltornooi subsidies voorzien zijn. Volgens Johan Heirbaut werd een
subsidieaanvraag ingediend maar moeten deze nog berekend worden.
 Op vraag van Geert Rombouts wordt meegedeeld dat er geen reactie gekomen is op het
nieuwe subsidiereglement.

De ondervoorzitter sluit de vergadering.
Carine Verleyen
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