RAAD VAN BESTUUR
verslag vergadering 11 september 2017
Vergaderzaal, Sinbad.

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

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de verontschuldigden.
01. Raad van bestuur: vervanging afgevaardigde schoolsport officieel onderwijs
De voorzitter leest de mail voor die hij ontving van Marc Maertens, waarin deze zijn ontslag
uit de raad van bestuur meldt en tegelijk zijn opvolger, Harry De Beleyr, voorstelt, die hij met
steun van de inrichtingen van zijn sector heeft gecontacteerd. Harry DB wordt aan de leden
voorgesteld, waarna deze hem verwelkomen.
02. Notulen vergadering raad van bestuur 12-06-2017
Geen opmerkingen, verslag goedgekeurd.
03. Erkenningen, schrappingen, naamswijzigingen
• In navolging van de bespreking in vorige vergadering, geeft Jean-Paul G toelichting
bij de structuur van Dot.Com. De afdeling L.O.V. (Laat ons volleyballen) is gestopt.
De afdelingen amateurvolleybal in competitie Walivol en seniorenwerking blijven
actief, samen met nieuwe afdeling DON (donderdagvolleybal in sporthal
Broederschool).
• Volgende aanvragen tot erkenning worden gunstig geadviseerd: vzw Voltigeclub
Sinaai (sporten met dieren), vzw City Lizard (wandelen en natuursporten) en
Trendsetters (amateurvolleybal).
• Amateurvoetbalclub FC Rembrandt, amateurvolleybalclubs National en Giardino en
wielerclub Fusion worden geschrapt.
• Amateurzaalvoetbalclub Azzuri wijzigde zijn naam in GBN-Sport.

04. Op te volgen punten uit vorige vergadering
04.1 Vraag Wilfried Van Osselaer
Wat is er nog gebeurd met de suggesties die in de RvB van 22-09-2014 uit de
werkgroepen
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zijn gekomen?
Voorzitter Géry S overloopt alle geformuleerde suggesties. Hij concludeert dat de
meeste
punten ondertussen werden opgevolgd. In aansluiting daarbij kondigt hij een initiatief
van
het dagelijks bestuur aan, namelijk een brainstorming onder begeleiding van het ISB
over
de toekomstige werking. Wordt vervolgd.
04.2 Ria Van Landeghem
In antwoord op de vraag van schepen Buysrogge om namens de stad “iets” te doen ter
gelegenheid van het eerherstel dat het BOIC toekende aan Ria Van Landeghem, deed
Michel DG de suggestie om daarvoor aan te sluiten bij het clubfeest van Walo op 11
november, waar Ria te gast zal zijn. Rik D bevestigt dit. Hij zal eerst aan Ria vragen of
zij er
zich in zou kunnen vinden dat zij tijdens het aperitief een eregroet krijgt van de
schepen.
05. Evaluaties
05.1 Campagne Sinsport voor Iedereen, ingeleid door Carine V.
Slechts 26 deelnemers, waarvan 3 aan minstens 5 manifestaties. Campagne wordt niet
verlengd. Voorlopig geen voorstel voor opvolger.
05.2 Kampioenenhappening 16-06, ingeleid door Johan H.
Vlot verlopen, goede demonstraties. Vraag wordt herhaald om opnieuw t-shirts te geven
als aandenken. Jean-Pierre VDK heeft in voetbaloverlegcomité ongenoegen laten
blijken
t.a.v. afwezige ploegen.
05.3 Midzomersportdag 20-06, ingeleid door Carine V.
Geslaagde editie met 51 deelnemers. Gesmaakte begeleide wandel- en fietstocht in
kader
van 800 jaar Sint-Niklaas.
05.4 Beachvolley Happening 23 tot 27-06, ingeleid door Annick S.
943 actieve sporters in de verschillende reeksen, o.a. 215 scholieren, 70 G-sporters, 90
petanquers. Ook 3.000 toeschouwers. Organisatie met 140 vrijwilligers dankt de stad.
05.5 Zomersportkampen, ingeleid door Carine V.
Noteerde 1.900 inschrijvingen. Over ’t algemeen goed verlopen. Eerste week van juli
bleek zeer in trek.
05.6 Lotto Street Soccer 12-07, ingeleid door Jean-Pierre VDK.
Minder goed weer. Problemen geweest met jongeren + 15jaar uit Antwerpse en
Brusselse.
Evaluatie samen met organisator Sportizon vindt volgende week plaats.
05.7 Steratlon 20-08, ingeleid door Johan H.
Deelnemersaantal opnieuw in stijgende lijn: 393 t.o.v. 270 in 2016. Drie groepen met
meer
dan 10 deelnemers, 1 rolstoelatleet in de Large versie. Goede samenwerking met AC
Waasland en Waaslands Triatlon en Duatlon Team.
Werner H getuigt van moeilijkheden bij het uit het water heffen van de G-sporter.
Volgend
jaar trachten af te spreken met de aanwezige brandweer.
05.8 Jeugdzomertornooi voetbal, ingeleid door Jean-Pierre VDK.
Was over het algemeen een succes. Bij SK Gerda en H. Sinaai hebben alle clubs
deelgenomen. Negatief waren enkele laattijdige forfaits. Positief waren de aanwezigheid
van een afgevaardigde van stad of sportraad bij elke prijsuitreiking en WaaslandBeveren
dat als enige club deelnam aan alle tornooien. Een voorstel van sommigen om tornooi
te
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verplaatsen naar september, werd om praktische redenen niet aanvaard.
06. September ‘Maand van de sportclub’
06.1 Opvolging campagne Sport Vlaanderen, toegelicht door Johan H.
22 Sint-Niklaas sportclubs organiseren een of ander eigen initiatief. Daarbovenop
nemen
ook heel wat clubs deel aan Sportmarkt en/of aan Autoloze Zondag.
06.2 Activiteiten
- Finale Petanquecup 16-09, toegelicht door Carine V.
- Prijsruitreiking Gouden Pijl en GP Duivensport 20-09, waarop ook de 3 ‘laureaten’ van de
campagne Sinsport voor Iedereen worden uitgenodigd.
- Sportmarkt 21-09. Carine V verwacht 1.271 ingeschreven kinderen en 19 clubs + 3
sportfederaties die meewerken.
- Scholenveldloop 27-09, eveneens toegelicht door Carine V. Om het drukke autoverkeer in
de
Lange Rekstraat aan te kunnen, zal op die parking een ‘kus-en-rij’-zone worden ingericht.
Vaste
parking aan kant Brokkelinck cfr. de Steratlon.
07. Vraag vzw City Lizard voor advies n.a.v. start multimoveproject
Deze vereniging wenst een multimoveprogramma op te starten voor jonge kinderen. Sport
Vlaanderen heeft het dossier goed bevonden. De RvB geeft gunstig advies.
08. Academische Hulde van Sportlaureaten 17-12: voorbereiding
Schepen Buysrogge zal minister Muyters vragen als gastspreker.
09. Overlegcomités, ILV Burensportdienst Waasland
09.1 Carine V overloopt de besproken punten in de vergadering van de Burensportdienst op
05-09, o.a. initiatief sport@work (Sport Vlaanderen) en de Nazomersportdag op 12-10
in
Puyenbroeck.
09.2 Jean-Pierre VDK overloopt de besproken punten in de vergadering van het
voetbaloverlegcomité op 05-09: renovatie voetbalterreinen, onkruidbestrijding, Street
Soccer en jeugdzomertornooi, wissel voorzitterschap sportraad, scholen met
beschikbare
accommodatie, actualisering contacten clubs.
10. Toelichting bij verhuis sportdienst tengevolge van bouw ‘stadswinkel’
Johan H deelt mee dat binnenkort alle diensten die gehuisvest zijn in het stadhuis aan de
kant van de Parkstraat, deze vleugel zullen verlaten. De administratie van de sportdienst
verhuist in de week van 9 oktober en krijgt een onderkomen in de Cipierage aan de overkant
van de Grote Markt, samen met de collega’s van cultuur, waarmee zij samen het
administratief team ‘ondersteuning cultuur en vrije tijd’ zullen vormen. Jan Thuy verhuist in
dezelfde week eveneens naar de Cipierage en komt daar terecht in het nieuwe team ‘jeugd
en vrijetijdsparticipatie’. Johan Heirbaut verhuist in de week van 23 oktober naar de
conciërgewoning van kasteel Walburg. De telefoonnummers en mailadressen blijven
ongewijzigd.
Het sportpromotieteam blijft ter plaatse in Sinbad.
11. Toelichting stand van zaken Special Olympics 2019
Schepen Buysrogge herinnert aan de eerder genomen principiële beslissing, zowel door het
Sint-Niklase schepencollege, als door dat van Beveren om zich te melden als kandidaatgastheer voor de Special Olympics in 2019 en om daarvoor een budget te voorzien in de
meerjarenplanning. De beide budgetten zijn echter ontoereikend om tegemoet te komen aan
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door de organisator gevraagde instapprijs. Er wordt bijgevolg nog gezocht naar aanvullende
fondsen, eventueel via subsidiëring.
Hij hoopt meer nieuws te kunnen brengen in de volgende vergadering.
12. Data komende vergaderingen
12.1 Subsidiecommissie sportinfrastructuurprojecten: vergadering op maandag 16-10 om 14
uur. Ondervoorzitter Jean-Paul G wordt lid in uitvoering van het reglement.
12.2 Algemene Vergadering: vergadering op maandag 29-01-2018 in De Klavers.
12.3 Raad van bestuur 1ste jaarhelft 2018:
- dinsdag 16-01
- dinsdag 13-03
- maandag 07-05
- dinsdag 05-06.
Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vraag van sommige leden om niet steeds op
maandag te vergaderen.
13. Briefwisseling en mededelingen
• Schepen Buysrogge informeert de raad over de aan de gang zijnde renovatiewerken
aan de achterbouw van Sinbad. De sportzalen zullen niet toegankelijk zijn van 2
oktober tot en met 4 november 2017. Aan de clubs zijn de vrije uren in de stedelijke
sportcentra overgemaakt, evenals de contactgegevens van scholen die
sportaccommodatie verhuren.
• Week van de mobiliteit tussen 16 en 22 september.
• Jan P geeft toelichting over de huisvestingsproblematiek van tennisclub Houtmuis.
De terreinen aan de Malpertus, waar zij nu op speelt, zullen door de nieuwe eigenaar
worden omgebouwd tot een nieuwe attractie. TC Malpertus zelf verhuist naar de
Beverse TC. TC Houtmuis is in contact gebracht met Vos Reinaert.
• Johan H meldt dat er nog verschillende vrije deelruimten zijn in het reservatieschema
van De Klavers.
14. Rondvraag
• Jan P meldt dat de Beker van de Burgemeester de week voordien plaatsvond op TC
Malpertus en volgend jaar wellicht op TC Jasmijn.
• Jef M meldt dat de Sint-Niklase Karateclub niet opgezet was met het voorstel van de
sportdienst om op Sportmarkt samen te werken met andere, jongere clubs.
• Jean-Pierre VDK vraagt om de keuringsopmerkingen van de voetbalbond i.v.m. de
terreinen van SKB Sint-Niklaas op te willen volgen. De schepen bevestigt dit.
Tevens meldt Jean-Pierre dat Herleving Sinaai bezorgd is over het autoverkeer dat
onterecht over de voetgangersweg rijdt in het sportcentrum Ter Beke. Volgens de
schepen is dat binnenkort opgelost, wanneer de rijweg opnieuw open gaat.
Tenslotte vraagt Jean-Pierre naar aanleiding van het ontslag van Marc M, aandacht
voor de opvolging van de G-sport in de sportraad. De voorzitter zal dit bespreken.
De voorzitter dankt hierop iedereen en sluit de vergadering.

Johan Heirbaut
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