RAAD VAN BESTUUR
verslag vergadering 8 mei 2017
Vergaderzaal, Sinbad.

Aanwezig:
Marc Maertens, voorzitter (tot en met punt 2), Géry Smet, ondervoorzitter, Peter Buysrogge, schepen voor sport, Johan
Heirbaut, diensthoofd sport, Carine Verleyen, teamcoördinator sportpromotie.
Ronan Rotthier, Wilfried Laureys, Geert Rombouts, Jef Maes, Johan Pauwels, Jozef Coene, Jean-Pierre Van Den Kerkhove,
Jean-Pierre Pannecoucke, Annick Strijbol, Jean-Paul Geysen, Guido Van Bastelaer, André Hoste, Alfons Dhooghe, Peter
Van Lijsebetten, disciplineafgevaardigden.
Rik Dhollander, Werner Heymans, deskundigen.
Verontschuldigd:
Michel De Grande, Wilfried Van Osselaer, Roxane Dewulf, Katty De Bruyn, Katty Van Driessche.
Afwezig:
Ivan Van Hove.

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de verontschuldigden. Aan het secretariaat wordt
gevraagd om het overlijdensbericht van de moeder van Roxane Dewulf door te sturen naar alle
leden.
Tevens wordt overeengekomen om in het verslag telkens de afwezige leden te vermelden.
01. Notulen vergadering raad van bestuur 06-03-17
Jean-Paul Geysen schrappen bij de aanwezigen.
02. Mededeling door de voorzitter
De voorzitter richt zich als volgt tot de vergadering:
“Dames en heren, leden van de Raad van Bestuur.
Bij de goedkeuring van de notulen van de vergadering d.d. 6/3/2017 heb ik me onthouden, aangezien ik
niet aanwezig was en tevens betrokkene was.
Sta me toe een antwoord te geven op de vragen die gesteld werden over de feiten waarin ik
verantwoordelijkheid draag. Andere punten werden ter bespreking geagendeerd in huidige vergadering.
1. De vraag naar annulering en verplaatsing van de vergadering wegens het groot aantal
verontschuldigingen. Vooreerst dient gesteld te worden dat het merendeel van de
afwezigheden niets te maken had met het bijwonen van de film “Sprakeloos”. Bij de
voorbereiding van voorgaande vergadering, door het dagelijks bestuur, werd door de (echte)
secretaris gevraagd om de vergadering uit te stellen aangezien hij graag de film had bijgewoond
en hij het vermoeden had dat de schepen waarschijnlijk hiervoor ook zou verontschuldigd zijn.
Deze suggestie werd verworpen omdat er voordien – op vraag van de schepen – een
vergadering werd verlegd met groot protest van sommige leden, tot gevolg.
2. Reeds bij het begin van de vergadering werd opgemerkt dat alweer één bepaald lid afwezig
was. Hierbij kan ik opmerken dat bedoeld lid reeds door mij is aangesproken en hij probeert in de
mate van het mogelijke de vergaderingen bij te wonen. Bij de behandeling van dit agendapunt
straks, zou het passen om de afwezigheden van alle leden na te gaan, vooraleer nominatief één
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persoon aan te vallen. Wat betreft mijn persoonlijke verontschuldigde afwezigheid, kom ik
onmiddellijk uitgebreid terug.
3. Een aantal raadsleden stelt vast dat tijdens de Algemene vergadering te vlug werd overgegaan
tot de aanduiding van de “rekeningnazichters”. Niettegenstaande er zich elk jaar geen nieuwe
kandidaten aanbieden, blijft dit een terechte opmerking, waarbij straks tijdens de bespreking dit
punt kan aangehaald worden.
4. De huldiging van Leslie Wauman was een idee van mij, waarvan het dagelijks bestuur op de
hoogte was. Het was dus geen spontane ingeving maar een wel overwogen actie, waar ik nog
steeds achter sta.
De belangrijkste fout die ik echter als voorzitter beging, was verontschuldigd afwezig blijven op de
vergadering van 6/3. Weliswaar niet uit gebrek aan respect, zoals door sommigen geopperd werd, maar
door een totale foutieve inschatting van de gevolgen die mijn afwezigheid teweeg heeft gebracht.
Tot de dag voor de vergadering was ik zinnens om de vergadering te leiden, aangezien ik niet alleen in
naam van de raad van bestuur maar ook als voorzitter, mijn ongenoegen wou uiten naar het
schepencollege naar aanleiding van het besluit om geen VIP- kaarten toe te wijzen buiten de gemeenteen o.c.m.w.- raadsleden. Tevens wou ik aanwezig zijn om de kritiek die ook via de leden naar de schepen
zou zijn toegestroomd, te kanaliseren en te beperken tot een behoorlijk niveau. Tot de dag voor de
vergadering de schepen duidelijk kenbaar maakte dat hij aanwezig diende te zijn op de première van
“Sprakeloos”. Op dat moment vond ik mijn aanwezigheid op de raad van bestuur niet meer
noodzakelijk.
Zeer groot bleek deze inschattingsfout als ik ’s anderdaags het relaas kreeg van de ondervoorzitter en
het emailverkeer dat gevoerd werd naar de schepen en naar mij.
Het werd me duidelijk dat een groot deel van de raad van bestuur geen vertrouwen meer had in haar
voorzitter, laat staan enige vorm van respect.
Rechtstreekse mails naar de schepen of onrechtstreekse die de stijl en inhoud van die mails
goedkeurden, waren van een dergelijk laag niveau en overschreden de grens van het behoorlijke zodat ik
me persoonlijk heb verontschuldigd bij de schepen.
Dit alles door een grote inschattingsfout die ik heb gemaakt en waarvan ik me bewust ben.
Het moet dan wel voor iedereen duidelijk zijn dat een voorzitter die dergelijke fouten maakt, een
voorzitter die het vertrouwen, noch respect meer heeft van zijn leden, een voorzitter die niet kan
verhinderen dat sommigen de faam van de raad van bestuur besmeuren, (het moet dan voor iedereen
duidelijk zijn dat) die voorzitter zijn conclusies moet trekken.
Een scheidsrechter die niet kan verhinderen dat spelers niet de bal, maar de man spelen; die
scheidsrechter moet er mee stoppen.
Derhalve geef ik mijn ontslag als voorzitter van de stedelijke sportraad waarvan ik met gerust
vertrouwen de leiding over geef aan de ondervoorzitter.
Teneinde in alle sereniteit deze vergadering te kunnen verderzetten, wil ik me nu verontschuldigen.”
Hierna verlaat Marc Maertens de vergadering.
Ondervoorzitter Géry Smet betreurt in een eerste reactie de beslissing van de voorzitter.
Hij stelt voor om de vergadering alsnog volgens de agenda af te werken en op het einde van
gedachten te wisselen over verdere initiatieven.
Op vraag van Peter Van Lijsebetten geeft schepen Buysrogge vervolgens toelichting over het pakket
van VIP-kaarten voor de Ronde Van Vlaanderen: de oorsprong, welke de initiële beslissing was van
het college over de bestemming, de vragen die er gekomen zijn vanwege de voorzitter en leden van
de RvB van de sportraad, de eerste reactie van het college, het gesprek met het DB van de sportraad
en schepen Buysrogge en tenslotte de tweede reactie van het college, nl. om 3 kaarten ter
beschikking te stellen, meer bepaald voor de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris. Géry
Smet vult aan dat uiteindelijk hijzelf gebruik gemaakt heeft van de VIP-kaart, alsook Michel De
Grande en Jean-Pierre Pannecoucke in de plaats van Marc Maertens.
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Schepen Buysrogge vraagt om de beperkte terbeschikkingstelling van kaarten niet te interpreteren
als een waardeoordeel over de leden van de RvB. Tevens doet hij een oproep om na te denken hoe
het college in de toekomst zou kunnen omgaan met dergelijk VIP-kaartenpakket.
Op de vraag wat er met de resterende kaarten gebeurt, antwoordt hij dat het stadsbestuur hierover
nog in dialoog is met de organisator, Flanders Classics.
03. Erkenningen, schrappingen, naamswijzigingen
Volgende aanvragen tot erkenning worden gunstig geadviseerd: vzw Nani Cycling (wielersporten),
Futsal ’t Mierennest (lokaal amateurvoetbal), Nivoc (amateurvolleybal) en Overstekend Wild
(fierljeppen – andere sporten).
Amateurvoetbalclub FC Novelty wordt geschrapt.
04. Evaluaties
04.1 Paassportkampen: Carine Verleyen meldt dat het aantal deelnemers (887) en inschrijvingen
(1.151) wijzen op een duidelijke stijging t.o.v. vorig jaar. Geen organisatorische problemen.
04.2 Scholenvoetbaltornooi 06-04: Jean-Pierre Van Den Kerkhove brengt verslag van de
evaluatie in het voetbaloverlegcomité: minimale bezetting, prima organisatie door SK
Gerda, sommige scholen niet aanwezig bij de prijsuitreiking. Volgend jaar zal hij zelf
promotie voeren bij de scholen.
04.3 30ste Ontdek De Ster 27-04. Verslag Carine Verleyen: meer dan 1.500 deelnemers, vlot
verloop ondanks kwakkelweer. Minpuntje: afzegging Mozaiek Berkenboom daags voordien
omwille van weersverwachtingen.
05. Komende activiteiten
05.1 Petanquecup. Carine Verleyen deelt mee dat de competitie op 5 mei is gestart met
deelname van 7 clubs en dat de finale plaatsvindt op 16 september op De Ster.
05.2 Kampioenenhappening 16-06. Johan Heirbaut meldt dat de oproep voor het opgeven van
kampioenen en kandidaten voor Sportteam van het Jaar, verstuurd is naar de clubs en
scholen. Als aandenkens opteert de RvB voor een trofeetje voor de jeugd en een
sportsjaal of bandana voor de volwassenen.
05.3 Midzomersportdag 20-06 in Ter Beke en de Steratlon 20-08. De flyers worden uitgedeeld.
Jean-Paul Geysen en Werner Heymans zijn kandidaat-medewerkers aan de Steratlon.
05.4 Beachvolley Happening. Annick Strijbol deelt mee dat de 12de editie plaatsvindt van 23 tot
27 juni, met het petanquetornooi als afsluiter.
06. Advies aan stadsbestuur: Sportcentra: ontwerp huishoudelijk reglement + invoering
gebruiksovereenkomst
Wordt toegelicht door Johan Heirbaut.
De ontwerpen werden in de loop van vorige week aan de RvB bezorgd. Volgende vragen en/of
opmerkingen worden geformuleerd:
 Ronan Rotthier:
- i.v.m. de bepaling van arts. 17 en 18 omtrent dranken in afsluitbare recipiënten: wat
als er ooit waterbars worden geïnstalleerd in de sportzalen?
Antwoord: dit is niet de bedoeling in de directe toekomst.
- i.v.m. art. 28: verwijzen naar gemeentedecreet i.p.v. gemeentewet.
 Peter Van Lijsebetten:
- i.v.m. art. 16 merkt hij op dat geleidehonden ook voor andere personen kunnen
assisteren dan enkel voor personen met een visuele beperking.
Antwoord: wordt aangepast naar ‘assistentiehonden’ zonder meer.
 Annick Strijbol:
- i.v.m. art. 5 van de ontwerp-gebruiksovereenkomst vraagt zij naar milde toepassing van
de annulatieregels in geval van slechte weersomstandigheden.
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Antwoord: annulatieregels liggen vast in het retributiereglement, slechte
weersomstandigheden worden in het geval van beachvolleybal aanzien als heirkracht.
 Jef Maes:
- zal de specifieke gebruiksregels voor de dojo’s nog nalezen en zijn bemerkingen
doormailen.
Na aanpassing zullen de documenten worden voorgelegd aan het college, waarna de gemeenteraad
van eind juni het nieuwe reglement kan vaststellen. Op de komende kalendervergaderingen in de
sportcentra zal de afgevaardigde van de sportdienst de invoering van het nieuwe reglement en van
de gebruiksovereenkomst reeds aankondigen.
Naar aanleiding daarvan vraagt Jean-Paul Geysen om op de kalendervergaderingen ook informatie
te verstrekken over scholen die ervoor openstaan om hun sportinfrastructuur aan clubs te verhuren.
07. Punten ter bespreking, geselecteerd in vorige vergadering
07.1 Afwezigheden raad van bestuur
Géry Smet verwijst naar artikel 3, punt 2 van het huishoudelijk reglement, dat bepaalt: “Een
lid van de raad van bestuur dat drie opeenvolgende malen zonder verontschuldiging afwezig is,
wordt als ontslagnemend aangezien. (…)” Hij roept elk lid op om zoveel mogelijk aanwezig te
zijn en zich te verontschuldigen indien men verhinderd is.
Beslist wordt om in de aanhef van het verslag ook telkens de niet verontschuldigde
afwezigen met naam te vermelden.
07.2 Update gegevens sportclubs
De ondervoorzitter vraagt dat alle afgevaardigden trachten om de lijst van organisaties die
zij vertegenwoordigen, regelmatig na te kijken en wijzigingen door te geven. De
sportdienst zal na elke vergadering de lijst op de website van de stad aanpassen. Op
www.sinsport zal een link staan die rechtstreeks verbindt met deze website.
Jean-Pierre Pannecoucke overhandigt alvast een geactualiseerde lijst van “zijn” clubs
07.3 Nieuwe lancering brochure Sportrevue
Momenteel zijn al enkele nummers verkocht, nl. voor in totaal 24 EUR.
08. Overlegcomités voetbal en krijgskunsten, ILV Burensportdienst Waasland
08.1 Voetbaloverlegcomité 18-04
Jean-Pierre Van Den Kerkhove overloopt het verslag: evaluatie scholentornooi, renovatie
voetbalterreinen, onkruidbestrijding op de A-terreinen van Sportkring Sint-Niklaas en
Herleving Sinaai, voorbereiding Lotto Street Soccer 12-07, voorbereiding
Jeugdzomertornooi 21 – 30-08, diverse.
08.2 Overlegcomité krijgskunsten 09-03
Jef Maes licht toe dat dit overleg tot stand kwam met als bedoeling om de financiële
reserve die was opgebouwd bij de edities 2002 en 2005 van de Nacht der Krijgskunsten en
die nog steeds op de rekening van de sportraad geboekt stond, weg te werken. Het
overlegcomité ging ermee akkoord dat de gelden verdeeld zouden worden onder de nog
actieve clubs a rato van deelname. Het verdelingsvoorstel van de sportdienst werd
aanvaard. Johan Heirbaut vult aan dat alle gelden ondertussen gestort zijn op uitzondering
van de Ju Jitsu Academie Robert Clark wegens ontbreken van het rekeningnummer. Jef Maes
zal verder nagaan.
08.3 ILV Burensportdienst Waasland
Enig punt: voorbereiding Ontdek De Ster.
09. Briefwisseling en mededelingen
 De oproep voor indiening van gegevens voor de werkingssubsidies 2017 is verstuurd naar de
clubs.
 De uitnodigingen voor de kalendervergaderingen voor de sportcentra en voor Sinbad
(scholen) zijn verstuurd. Die voor de clubs van Sinbad volgen binnenkort. Verschillende
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leden van de RvB zouden geen uitnodigingen ontvangen hebben. Johan Heirbaut laat
nakijken.
Mail ontvangen vanwege Luc Van Landeghem, voorzitter WZK Waterpolo met vraag tot
herverdeling jeugduren Sinbad voor het seizoen 2017-2018.
Oproep Dynamoproject voor eventuele aanvraag bijscholing voor het najaar 2017. Geen
gevolg.

10. Rondvraag
 Ontslag voorzitter. Géry Smet verwijst naar een onderhoud op 16-05 dat het DB normaliter
reeds gepland had met schepen Buysrogge. Hij stelt voor om het vervolgscenario daar te
bespreken en dit nadien terug te koppelen naar de RvB. Vergadering akkoord. Hij zal
ondertussen wel aan Marc Maertens duidelijkheid vragen over de al dan niet verderzetting
van zijn lidmaatschap van de RvB.
 Jean-Paul Geysen verwijst naar twee incidenten in sporthal De Witte Molen, waarbij de
kledij van Walivolspelers door onbekenden onder de douche werd gelegd tijdens de
sportbeoefening. De beelden van de bewakingscamera’s waren onbruikbaar wegens
defect/slijtage. Om die reden zou de politie geen p.v.’s hebben opgemaakt. Schepen
Buysrogge is van het technisch probleem op de hoogte en heeft al opdracht gegeven om de
camera’s te vervangen. Hij vraagt wel om na te gaan of er wel degelijk geen p.v.’s zijn
gemaakt.
 Fons Dhooghe vraagt meer vuilnisbakjes aan het skateterrein aan de Witte Molen. Johan
Heirbaut geeft dit door aan Jos vzw.
 Jean-Pierre Pannecoucke herhaalt zijn vraag uit de vorige vergadering, met name om aan
recreatieve sportclubs opnieuw de mogelijkheid te geven om bij de aanvraag van
werkingssubsidies een extra punt te verkrijgen voor een gediplomeerd trainer. Dit zal mee
worden opgenomen bij de bespreking van het DB met schepen Buysrogge.
 Jean-Pierre Van Den Kerkhove dankt al diegenen die hem tijdens zijn afwezigheid wegens
heelkundige ingreep hebben gesteund.
 Jean-Paul Geysen komt terug op het mailverkeer dat heeft plaatsgevonden tussen leden van
de RvB onderling en/of de schepen naar aanleiding van de VIP-kaartenkwestie. Hij doet een
oproep om onderlinge mails te beperken tot uitwisseling van informatie en deze niet aan te
wenden voor het formuleren van negatieve kritiek of frustraties. Hij is van mening dat het al
te weinig voorvalt dat er positieve commentaar wordt gegeven, bijvoorbeeld toen het
college besliste om de subsidiebudgetten te behouden, ondanks het wegvallen van de
specifieke Vlaamse sportsubsidies.
De ondervoorzitter dankt hierop iedereen en sluit de vergadering.

Johan Heirbaut
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