RAAD VAN BESTUUR
verslag vergadering 07 november 2016
vergaderzaal Sinbad

Aanwezig:
Marc Maertens, voorzitter, Géry Smet, ondervoorzitter, Michel De Grande, secretaris-penningmeester, Peter
Buysrogge, schepen voor sport, Johan Heirbaut, diensthoofd sport.
Leslie Wauman, Wilfried Van Osselaer, Johan Pauwels, Jozef Coene, Ivan Van Hove, Jean-Pierre Van Den Kerkhove,
Jean-Pierre Pannecoucke, Annick Strijbol, Jean-Paul Geysen, Guido Van Bastelaer, André Hoste, Alfons Dhooghe,
Roxane Dewulf, disciplineafgevaardigden.
Katty De Bruyn, Rik Dhollander, Werner Heymans, deskundigen.
Verontschuldigd:
Geert Rombouts, Jef Maes, Peter Van Lijsebetten, Katty Van Driessche, Carine Verleyen.

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de verontschuldigden.
01. Notulen vergadering raad van bestuur 12-09-16
Michel DG was niet aanwezig, wel verontschuldigd (opmerking Annick S).
Verder geen opmerkingen.
02. Erkenningen, schrappingen, naamswijzigingen
Gunstig advies voor erkenning Taekwondo Academie Sint-Niklaas.
Schrapping van amateurvoetbalclub As Das Zeker Da wegens staking van activiteit.
03. Evaluaties
 Campagne Sinsport voor Iedereen 2016-2017
Na drie van de acht manifestaties zijn er slechts 14 inschrijvingen.
Opmerking voorzitter: meer visibiliteit en actieve informering geven bij het onthaal van
elke manifestatie Alle medewerkers aan de manifestatie moeten op de hoogte zijn.
Suggestie Jean-Paul G: alle organisatoren bijeen brengen voor briefing.
 Sportmarkt 15/09
Sportcentrum De Witte Molen bleek goede locatie, ook datum lag beter dan voorheen.
 Finale Petanquecup 17/09
Zeven ploegen namen deel aan de Cup. Winnaar: Hemelsbreedte.
Eveneens Hemelsbreedte won het finaletornooi op 17/09.
 Scholenveldloop 28/09
Er waren 1.335 deelnemers en 212 duo’s op de Bike&Run voor secundair onderwijs.
Pijnpunten: verkeersdrukte in Lange Rekstraat, aankomstregistratie Bike&Run.
Opmerking Roxane D: voorlopers lopen te snel en laten het touw los vlak voor een
bocht, waardoor kinderen vallen.
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Waasland Cross 05/11
Organisator Géry S: ondanks afwezigheid van de toppers, toch 4.000 toeschouwers.
Succes voor G-cross met 25 deelnemers, bijzondere dank aan Marc M. Samenwerking
met stad en Ster waren goed. Datum voor 2017 nog niet gekend.
Jean-Paul G: goede logistieke organisatie, onthaal en receptie. Matige aanwezigheid van
Sint-Niklazenaren.
Werner H: op zelfde datum nog andere (jeugd-)crossen in de regio.

04. Komende evenementen
 Swimmathon, 10 jaar Sinbad en Interscolaire Zwemwedstrijd 18-20/11
Swimmathon op 18/11 tussen 07.30 en 19.30 uur voor publiek, scholen en clubs.
Mermaid Céline als attractie op 19/11 tussen 10 en 12 uur. Floatfit op 20/11 van 10.30
tot 11.30 uur, ’s namiddags interscolaire zwemwedstrijden.
 Academische Hulde van Sportlaureaten 18/12
Oproep voor opgave van kandidaturen en kampioenen wordt eerstdaags gelanceerd. In
te dienen tegen 2 december. Nominatie van kandidaat-laureaten in sportraad van 5
december, verkiezing in ontbijtvergadering 18 december.
Nog geen gastspreker toegezegd. Aan iedereen wordt gevraagd om zijn/haar eventuele
relaties aan te spreken. Johan H zal berichtje sturen van zodra er positief nieuws is.
05. Investeringsdossiers sport 2017: toelichting door schepen Buysrogge
De schepen verwijst naar de speciale werkvergadering van het college begin september, waarin
het begrotingsvoorstel 2017 voor de gemeenteraad wordt voorbereid. De gemeenteraad beslist
hierover in de maand december.
Voor werkingsmiddelen en sportsubsidies worden geen wijzigingen voorgesteld.
Aan de hand van geprojecteerde plannen licht de schepen verder toe:
a) B-terrein van De Witte Molen:
- binnenkort opening van skate- en BMX-park
- volgend jaar aanleg wijkpark met o.a. minipitch en voetbalveldje, aan te sluiten op het
sportcentrum door middel van een verkeersvrije doorsteek.
b) A-terrein van De Witte Molen:
- sedert afgelopen zaterdag is de verlichting van het voetbalveld/atletiekpiste
operationeel
- voor 2017: aanbouw van een grote dojo vooraan het gebouw ter hoogte van de
turnhal, heraanleg van de parking en vernieuwing van een deel van de
buitenomheining.
c) De Klavers:
- uitbreiding schoolsite met extra klassen en lokalen voor kinderopvang, ter vervanging
van de containers
- optie om aan de linkerzijde van de sporthal een aanbouw te faciliteren voor lokalen
ten behoeve van jeugdhuis De Galjaar, KlJ Belsele en Ritmica (dansafdeling). Overleg
met betrokken verenigingen nog aan de gang.
d) Ter Beke:
- gedeeltelijke uitvoering masterplan OCMW, waardoor de voetbalpleinen (ook A-terrein
Herleving Sinaai) op hun huidige plaats behouden blijven
- geen nieuwe parkeerstraat tussen de voetbalvelden, wel veiliger maken van
verkeerscirculatie ter hoogte van sporthal
- verlichting voor kleine voetbalveldjes.
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e) Puyenbeke:
- gronden aangekocht voor de uitbreiding worden functioneel ingevuld voor baseball,
BMX (sportparcours) en pleinspelen (scouts). Waasland-Beveren akkoord met afstand
van klein voetbalterrein G.
Wat betreft Sinbad herinnert de schepen aan de lopende (2de) procedure voor de renovatie van
het sanitair van de sportzaal.
Tenslotte deelt hij mee dat het college principieel akkoord is gegaan met de kandidatuur voor
het gastheerschap - samen met Beveren - van de Special Olympics Belgium in 2019, voor zover
de gemeente Beveren eveneens akkoord gaat en gelijkwaardig participeert. In de
meerjarenplanning wordt een bedrag van 50.000 EUR voorzien.
Jozef C formuleert een aantal vragen, waarop de schepen antwoordt:
- de uitvoering van de investeringsprojecten zal gebeuren in samenspraak met de betrokken
clubs,
- indien er budgettaire verrassingen optreden, zal er gezocht worden naar oplossingen,
- de procedures voor de nieuwe projecten worden opgestart in 2017, naargelang de benodigde
termijnen zal de uitvoering al dan niet nog in 2017 kunnen gebeuren.
Rik D vraagt naar mogelijke investeringen voor het sportcentrum De Mispelaer.
Antwoord schepen: dakrenovatie staat op de meerjarenplanning voor de stadsgebouwen (niet
budget sport); de sportdienst onderzoekt of de manueel bediende scheidingsnetten van de
sporthal kunnen worden vervangen door elektrisch bediende.
De raad geeft unaniem gunstig advies bij de gepresenteerde budgetvoorstellen voor 2017.
06. Subsidies voor sportinfrastructuurprojecten 2016 en 2017: stand van zaken
Johan H geeft uitleg bij de bespreking in de jongste vergadering van de subsidiecommissie.
06.1 Projecten 2016
Alle projecten zijn uitgevoerd, enkel SK Gerda niet wegens gebrek aan eigen middelen. De voor
haar voorziene subsidie zal herverdeeld worden over de andere vijf clubs, waardoor het
subsidiëringspercentage stijgt tot ca. 45 % voor elk project.
06.2 Projecten 2017
Zeven clubs dienden een aanvraag in:
- Wase Tennisclub: gunstig advies, betreft deel 2 van in 2016 reeds aanvaard project,
- Girls Football Academy Sinaai: bijkomende terreinverlichting, gunstig advies,
- Wase Model Helicopter Club: bouwen van kantine met kleedkamers, bijkomende documenten
opgevraagd,
- Sint-Niklase Tafeltennisclub: kleedkamerbanken, gunstig advies,
- VK White Boys: renovatie in kleedkamers, LED-verlichting op jeugdterreinen, 1ste fase
overschakeling naar LED-verlichting terrein B, bijkomende uitleg gevraagd,
- KFC Herleving Sinaai: staantribune en verbreding poortje, bijkomende uitleg gevraagd,
- Kracht en Geduld: verzwaring elektriciteitsvermogen, vervanging aardgasketel, LED-verlichting
in benedenzaal, bijkomende uitleg en documenten gevraagd.
De commissie vergadert opnieuw op 28/11, definitief advies in raad van bestuur op 05/12.
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07. Overlegcomités, ILV Burensportdienst Waasland
Jean-Pierre VDK verslaat de vergadering van het voetbaloverlegcomité van 13/09. Besproken
punten: scholentornooi 06/04/2017, evaluatie Lotto Street Soccer 13/07 en Jeugdzomertornooi
augustus, renovatiewerken voetbalvelden, evaluatie spuitwerken tegen onkruidvegetatie,
evaluatie onderhoud voetbalterreinen algemeen, probleem van bewatering.
08. Eerste vergaderingen sportraad 2017
Raad van bestuur op maandag 16/01/2017 in Reinaertzaal van de bib.
Algemene vergadering op maandag 30/01/2017 in polyvalente zaal van De Klavers.
09. Briefwisseling en mededelingen
 Aankondiging info-avond “Wat als een sporter zich psychisch minder voelt?” op
13/12/16, georganiseerd door de sportdienst i.s.m. P.C. Sint-Hiëronymus, Zig Zag en
Psylos.
 Aanbod vormingen Dynamoproject voorjaar 2017. Weinig en bovendien zeer diverse
belangstelling bij de leden van de raad van bestuur. Er wordt geen vorming
aangevraagd. Te herbekijken in een volgende vergadering.
 Projectoproep schoolsportinfrastructuur. Voor zover gekend, bereiden drie Sint-Niklase
scholen (Sint-Jozef-Klein-Seminarie, O.l.Vrouw Presentatie en Sint-Carolus) een project
voor, waarbij subsidies worden gevraagd aan de Vlaamse overheid. Momenteel wordt
gepeild naar de behoeften van sportclubs en andere organisaties.
 Initiatief “M8r0th0n” van Pasar. Johan H zal een overleg plannen waarop ook Michel DG,
Rik D en Werner H zullen worden uitgenodigd.
10. Rondvraag
 Katty DB meldt dat enkele jongeren zwemmers storen in Sinbad en vraagt dat de
redders hiertegen zouden optreden. Johan H neemt dit op met de beheerder.
 Fons D meldt dat er behoefte zou zijn aan basketbaluitrusting in sporthal De Ster. De
schepen verwijst de desbetreffende school door naar de directie van het provinciaal
domein.
 Michel DG vraagt zich af waarom de Reinaertloop moet betalen voor de huur van
nadarhekken, terwijl dit voor wielerkoersen gratis is. Wordt nagekeken.
 André H is van oordeel dat de verhuurprijzen van feestmateriaal hoog zijn.
 Jean-Pierre VDK kondigt aan dat hij omwille van een heelkundige ingreep tussen half
januari en half maart de werking van het voetbaloverlegcomité niet zal kunnen
opvolgen. Hij zal iemand uit het overlegcomité zoeken om de geplande vergadering van
17/01/17 te leiden.
De voorzitter dankt hierop iedereen en sluit de vergadering.

Johan Heirbaut
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