RAAD VAN BESTUUR
verslag vergadering 11 januari 2016
Aanwezig:
Marc Maertens, voorzitter, Géry Smet, ondervoorzitter, Peter Buysrogge, schepen voor sport, Johan Heirbaut,
diensthoofd sport, Carine Verleyen, sportfunctionaris.
Leslie Wauman, Wilfried Van Osselaer, Geert Rombouts, Jef Maes, Johan Pauwels, Jozef Coene, Jean-Pierre Van Den
Kerkhove, Jean-Pierre Pannecoucke, Annick Strijbol, Guido Van Bastelaer, André Hoste, Peter Van Lijsebetten, Roxane
Dewulf, disciplineafgevaardigden.
Rik Dhollander, Werner Heymans, Katty Van Driessche, deskundigen.
Verontschuldigd:
Michel De Grande, secretaris-penningmeester, Ivan Van Hove, Jean-Paul Geysen, Katty De Bruyn.

De voorzitter opent de vergadering, wenst alle leden het allerbeste voor het nieuwe jaar en vermeldt
de verontschuldigden.
Vervolgens deelt hij mee dat raadslid-deskundige, Nico Vergeylen, hem heeft laat weten dat hij zijn
ontslag uit de raad van bestuur wenst aan te bieden wegens tijdsgebrek. De RvB neemt hiervan
acte.
01. Notulen vergadering raad van bestuur 30-11-2015
Goedgekeurd.
02. Erkenningen, schrappingen, naamswijzigingen
Erkenningen:
 Dartsclub ATB: gunstig advies
 Kagemusha Ryu: gunstig advies.
Schrappingen:
Reeds doorgegeven aan de sportdienst door de respectieve disciplineafgevaardigden:
 D’Anciens, FC Anatolia, FC Belsele, FC Nieuwkerken en RWD Lokeren (lokaal
amateurvoetbal)
 VK KWB OLVrouw, Geirnaert, Jokri (amateurvolleybal)
 Sportwerkgroep Sinaai, Sportcomité Gezinsbond (sportorganisatoren).
Thans toegevoegd door Wilfried Van Osselaer:
 Handboogmaatschappij Sint-Sebastiaan Sinaai.
Annick Strijbol heeft twijfels bij het actuele bestaan van Glory Girls. De sportdienst onderzoekt.
Naamswijzigingen:
 ZVC RNI Andalusia wordt ZVC Andalusia
 ZVC Pro Sport Excelsior wordt ZVC Soccer Center Waasland Belsele.
03. Evaluaties
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Campagne ‘Sinsport voor Iedereen’: Carine Verleyen deelt de beperkte deelnamecijfers
mee. Er is meer promotie nodig. De redenen van het weinige succes zijn onduidelijk.
Academische Hulde Sportlaureaten 20-12-2015:
Jozef Coene wijst op de grote opkomst. Hij verwoordt volgende aandachtspunten:
- streven naar een korter tijdsbestek door bijvoorbeeld de volgorde van de speechen te
wijzigen, maar schepen moet afsluiten;
- de genomineerden voor de twee prijzen zouden vooraan moeten blijven staan als de
winnaar wordt bekend gemaakt en zijn/haar trofee krijgt. Tegelijk krijgen de anderen
een aandenken;
- weinig volk op de receptie, waarschijnlijk door de lange duur van de plechtigheid.
Schepen Buysrogge: ideaal tijdsschema: begin 10.30 uur, einde 11.45 uur.
Jef Maes: geen muzikaal intermezzo meer na de laatste speech voorzien.
Rik Dhollander vult aan:
- was het opportuun om de reden van de afwezigheid van Lisa Verschueren
(hartproblemen) te vermelden? Antwoord voorzitter: was op vraag van de familie;
- elke kandidaat voor één van de twee prijzen zou aanwezig moeten zijn;
- elke van de twee laureaten zou een dankwoord moeten uitspreken.
Werner Heymans: waarom op het einde nog een trofee gegeven aan Maarten Seghers?
Antwoord Johan Heirbaut: was bedoeld als aandenken aan de plechtigheid.
Johan Heirbaut:
- wil het bestand van de oud-laureaten actualiseren in samenwerking met de RvB;
- vraagt of er een aparte categorie voor “masters” moet worden voorzien bij de huldiging.
Antwoord Rvb: negatief.
Diverse namen vallen voor de gastspreker van de huldiging 2016.
Intercultureel Forum 21-12-2015: Jean-Pierre Van Den Kerkhove deelt mee dat er een 100tal aanwezigen waren. Er waren workshops en infostanden. Hijzelf bemande mee de
infostand sport. Er was veel interesse voor de faciliteiten voor houders van kansenpas en
vrijetijdsattest, voor openingsuren van Sinbad en voor jeugdvoetbal.

04. Jaarkalender 2016
Wordt uitgedeeld en aangevuld.
05. Algemene vergadering 01-02-2016
Johan Heirbaut overloopt het ontwerp van programma, opgesteld door het DB. De rekening 2015 is
zo goed als klaar en wordt nog nagekeken door de controleurs. Het DB stelt op basis daarvan een
begroting 2016 op. Akkoord van de RvB.
Er worden geen specifieke initiatieven genomen om personen die na intekening rechtsomkeer
maken, aan te spreken of te registreren.
Schepen Buysrogge zal in zijn toespraak het indienen van laureaten voor de Prijs voor
Sportverdienste aanbevelen.
06. Cyclocross van het Waasland
Géry Smet geeft toelichting:
- nieuwe naam is “Waaslandcross”, provincie Oost-Vlaanderen en Golazo Sports zijn
nieuwe partners;
- programma omvat 6 wedstrijden, waaronder 1 G-wedstrijd;
- elk lid van de RvB ontvangt 1 toegangs- + receptiekaart;
- volgende twee jaren opgenomen in criterium van de “Soudal Classics”.
07. Uitgestelde uitstap
De voorzitter deelt mee dat er in overleg met de schepen wordt uitgekeken naar een nieuwe datum.
Ook het programma wijzigt mogelijk, ondermeer wordt nu gedacht aan de nieuwe sporthal van
Stekene als eindbestemming.
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08. Overlegcomités, ILV Burensportdienst Waasland
Carine Verleyen verslaat vergadering ILV van 11-12-2015:
- afname SNS-pas in Sint-Niklaas daalt, men overweegt nieuwe promotie,
- Bloso wordt Sport Vlaanderen,
- Voor- en nadelen van automatisch openen en sluiten van sporthallen,
- Scheldebad Temse sluit eind 2015, nieuw zwembad voorzien tegen zomer 2018,
- Provincie promoot “Ik mountainbike wijs”,
- Provincie publiceert G-sportbrochure.
Schepen Buysrogge vult aan met de melding dat het college akkoord is gegaan om aan de twee
zwemclubs uit Temse die tijdelijk onderdak krijgen in Sinbad, het basistarief dat geldt voor de SintNiklase clubs aan te rekenen. Het jeugdtarief van 50 % blijft evenwel voorbehouden voor de clubs
van Sint-Niklaas.
09. Briefwisseling en mededelingen
 De provincie vraagt tegen 31-01 kandidaturen voor de Oost-Vlaamse sporttrofeeën. De
sportdienst zal het aerobicstrio van Fysiofit indienen voor de prijs voor sportteams.
 De voorzitter deelt mee dat hij aan de schepen heeft voorgesteld om voor de medewerkers
van de sportdienst en de sportraad gezamenlijk pins te bestellen met het stadslogo ‘sport’.
Dit voorstel is aanvaard. Er worden twee versies besteld, één met pin en één met magneten.
10. Rondvraag
 Rik Dhollander verneemt van Dirk Cornu, organisator Ronde van het Waasland MTB, dat er
meer en meer privé-wegels worden afgesloten voor mountainbikers. De schepen vraagt om
de wegels waar zich dit probleem voordoet, door te geven aan de sportdienst. Fons
Dhooghe suggereert om steeds eerst met de eigenaar te gaan praten.
 Jean-Pierre Van Den Kerkhove roept de afgevaardigden voor schoolsport op om de scholen
te sensibiliseren om maximaal deel te nemen aan het scholenvoetbaltornooi in de
paasvakantie.
 Geert Rombouts vraagt om de clubs te verwittigen, indien er wijzigingen komen aan de lijst
van manifestaties die bij het begin van het sportseizoen voor iedere sporthal wordt
opgemaakt.
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een nieuwjaarsdrink, aangeboden in
de cafetaria.

Johan Heirbaut
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