RAAD VAN BESTUUR
verslag vergadering 13 maart 2018
Vergaderzaal, Sinbad.

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

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de verontschuldigden. Hij verwelkomt in het
bijzonder Luc Declercq, die zijn overleden echtgenote, Annick Strijbol, opvolgt als
afgevaardigde ‘volleybal erkende federaties’.
01. Notulen vergadering raad van bestuur 16-01-2018
Goedgekeurd.
02. Aanstelling Luc Declercq als nieuwe afgevaardigde ‘volleybal erkende federaties’
Er werden geen andere kandidaten voorgesteld door de betrokken clubs. Aanstelling formeel
genoteerd.
03. Erkenningen, schrappingen, naamswijzigingen
De Koninklijke Gaaibolmaatschappij “De Ware Vrienden” heeft reeds enige tijd geleden haar
activiteiten gestaakt en wordt bijgevolg geschrapt.
GSF Sinbad wijzigde haar naam in Rakkersinbad.
Amateurvolleybalclub VV ATB wordt Volleyvrienden.
SK Gerda kondigt aan om na het lopende seizoen FC Gerda Waasland te zullen heten, met
Ibrahim Akbulut als voorzitter.
Voorzitter Géry Smet vraagt aan alle afgevaardigden om de contactgegevens van alle
verenigingen die tot hun respectieve discipline behoren, grondig na te kijken en aanpassingen
tegen volgende vergadering door te geven aan de sportdienst.
04. Op te volgen punten uit vorige vergadering
04.1 Special Olympics 2019.
Schepen Buysrogge verwijst naar het overleg dat hij in januari samen met zijn collega’s van
Beveren had met de directeur van de SO. Daarin werden beide standpunten bevestigd, nl. SintNiklaas en Beveren zijn bereid om gezamenlijk een bedrag van 100.000 EUR neer te tellen, de
SO houden zich aan de minimumsom van 150.000 EUR. Daarop werd als afspraak gemaakt dat
de SO een lijst met logistieke kosten zou overmaken, die door Sint-Niklaas/Beveren zou kunnen
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worden nagekeken met de bedoeling om eventueel een of meer van deze logistieke kosten op
zich te nemen. Ondanks de belofte dat deze lijst er zou zijn binnen de 10 dagen, wacht de
schepen daar nog steeds op.
04.2 Peiling interesse ploeg(en) Walivo voor terrein Modelhelicopterclub.
Jean-Pierre Pannecoucke heeft nog geen nieuws.
04.3 Aanvragen Vlaamse subsidies naschools openstellen schoolsportinfrastructuur.
Vier Sint-Niklase scholen dienden een aanvraag in, gunstig geadviseerd door de sportraad:
Forum De Vinci, Onze-Lieve-Vrouw Presentatie, Sint-Jozef-Klein Seminarie en Baken.
04.4 Vragen uit kalendervergadering scholen 2017 m.b.t. Sinbad.
Roxane Dewulf heeft nog geen reactie gekregen op haar vragen. Johan Heirbaut zal vragen aan
de beheerder van Sinbad om haar te contacteren.
05. Evaluaties
05.1 Algemene vergadering 29-01-2018.
Vlot verlopen met interessante uiteenzetting door Kevin Buydts van het ISB.
128 organisaties waren vertegenwoordigd. Registratie van aanwezigen blijft vragen oproepen.
Jozef Coene verwijst naar personen die zich registreren als afgevaardigde voor meerdere clubs.
Johan Heirbaut zal laten nakijken of dit veel is voorgekomen. Michel De Grande stelt voor om bij
de uitnodiging een strookje toe te voegen dat ingevuld moet worden meegebracht naar de
vergadering.
05.2 Krokussportkampen 12 – 16-02-2018.
Carine Verleyen deelt mee: 463 jongeren (464 in 2017), 546 inschrijvingen (516 in 2017).
Algemene bezettingsgraad ca. 70 %. Normaal verloop.
06. Mededelingen
06.1 Aanvulling data jaarkalender.
De data van de kalendervergaderingen 2018-2019 met de clubs en de scholen worden
toegevoegd. De data voor de vergaderingen van de RvB 2de jaarhelft worden nog afgestemd op
de beschikbaarheid van de schepen.
Het traditionele scholenvoetbaltornooi, gepland op 12-04 bij Vos Reinaert, telt momenteel
weinig inschrijvingen. Kans is reëel dat dit niet kan doorgaan.
06.2 Stand van zaken dossiers sportinfrastructuur 2018.
Schepen Buysrogge overloopt van west naar oost.
 Sportcentrum Ter Beke Sinaai. Begin april starten de draineringswerken aan de kleine
voetbalterreinen. Later volgt de plaatsing van een lichtinstallatie.
 Sportcentrum De Klavers Belsele. In de gemeenteraad van maart wordt het
renovatiedossier voor de stookplaats ingeleid. De schutterstorens achter de sporthal
zullen in opdracht van het stadsbestuur worden verwijderd. De drie verenigingen die
samen een aanbouw van een jeugd- en dansaccommodatie plannen, zijn bezig met het
verzamelen van prijsofferten.
 Sportcentrum Puyenbeke. Het uitbreidingsproject met o.a. de aanleg van een
baseballveld en een BMX-terrein werd op 5 maart voorgesteld aan de buurtbewoners.
Vragen waren er vooral op vlak van de verwachte invloed op de verkeersafwikkeling
rond de site. Vermoedelijk wordt in de loop van april de omgevingsvergunning
ingediend.
 Sinbad. De renovatie van het sanitair e.a. van de sportzaal zal in de loop van april klaar
zijn. Het college keurde onlangs ook de plaatsing van zonnescreens voor de ramen aan
het instructiebad goed.
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Sportcentrum De Witte Molen. In de gemeenteraad van maart wordt het bouwdossier
voor de nieuwe dojo (met dubbele tatami) ingeleid.
 Don Boscokerk. Rond deze tijd wordt een haalbaarheidsstudie opgestart voor de
herbestemming van de kerk, o.a. in functie van gebruik voor school- en recreatieve
sport.
 Sportcentrum De Mispelaer Nieuwkerken. De renovatie van het dak van de sporthal is
voorzien in de planning voor dit jaar.
Rik Dhollander vraagt ook aandacht voor een condenserende verluchtingskoker.
06.3 Campagne Sportersbelevenmeer 2018.
Carine Verleyen geeft toelichting bij de zeven uitdagingen waarvan er vijf moeten worden
volbracht om de onderscheiding van Sport Vlaanderen in de wacht te slepen. Het
sportpromotieteam heeft zijn eerste keuzes reeds gemaakt en werkt deze verder uit.
Katty Van Driessche verwijst naar de nieuwe Europese privacy-wetgeving (GDPR) om zeker
rekening mee te houden bij publicatie van foto’s.
Rik Dhollander hoopt dat Sport Vlaanderen dit jaar de lat iets hoger legt bij de toekenning van
de awards aan de gemeenten.
06.4 VIP-kaarten Ronde Van Vlaanderen 2018.
De voorzitter deelt mee dat het college drie kaarten gratis ter beschikking stelt voor de RvB.
Op zijn voorstel om deze te verloten onder de belangstellenden met uitzondering van diegenen
die vorig jaar reeds deelnamen, wordt positief ingegaan. Uitslag van de loting: Jean-Paul
Geysen, Fons Dhooghe en Jan Pauwels.


07. Ondertekening charter ‘Ook wij sporten geestig gezond’
De RvB gaat akkoord met de ondertekening van het charter, maar wenst de initiatiefnemers
(PassAnt, G-Sport Vlaanderen, Parantee, Psylos en Sporta) erop te wijzen, dat het voor veel
sportclubs moeilijk zal zijn om het engagement “De vertrouwenspersoon coacht de trainers in
het omgaan met leden die psychisch kwetsbaar zijn” te realiseren. Het DB zal dit overmaken.
08. Overlegcomités, ILV Burensportdienst Waasland
Het eerstvolgende voetbaloverlegcomité vindt pas op 27 maart plaats.
Carine Verleyen brengt verslag van de vergadering van de ILV Burensportdienst Waasland, die
deze morgen plaatsvond. Op de agenda o.a. initiatieven van Sport Vlaanderen (Spierkracht voor
senioren, Sport op het Werk, …) en komende activiteiten (Ontdek De Ster, Petanque/kubbkampioenschap, Nazomersportdag).
Vooraleer het volgende punt aan te snijden, staat de voorzitter even stil bij de verdienste van
webmaster, Michel De Grande. Als dank voor zijn inzet, ontvangt Michel een passend geschenk
vanwege de sportraad.
09. Briefwisseling
 Het stadsbestuur nodigt alle adviesraden uit op de toelichting over de stadsmonitor
2017, die plaatsvindt op donderdag 26 april 2018 van 19 tot 21 uur in het stadhuis.
 Data zomersluiting Sinbad (zaterdag 30 juni – zondag 22 juli) en stedelijke sportcentra
(zaterdag 30 juni – zondag 29 juli).
 Nationaal kampioenschap boogschieten liggende wip door Sector Sint-Niklaas op 8 en 9
september 2018 in ’t Bau-huis.
10. Toekomstige werking sportraad: tussentijds rapport werkgroep
De werkgroep kwam samen op 19 februari en plant een volgende samenkomst op 10 april.
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De ondervoorzitter geeft uitleg bij de voorlopige visie omtrent de toekomstige structuur. De
basis zou gevormd worden/blijven door de aangesloten sportclubs. Een ‘kernraad’, die
representatief moet zijn voor de sportieve bevolking, fungeert als werkorgaan. Deze raad
organiseert jaarlijks één of meer sportforum/-a, waarop iedereen welkom is en waarop bepaalde
thema’s worden besproken. De resultaten van deze besprekingen worden nadien door de
kernraad verder verwerkt en opgevolgd. Tegen de volgende vergadering van de RvB - 7 mei –
hoopt de ondervoorzitter meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.
Op vraag van Luc Declercq naar situering van het beslissingsproces in de toekomstige
sportraad, antwoordt de voorzitter dat dit behouden blijft in de vergadering, die uitgemaakt zal
worden door de ‘kernraad’. Samen met de ondervoorzitter mikt hij op de maand september om
met een definitief stramien klaar te zijn.
Jozef Coene vraagt om het voorstel van de werkgroep mee te sturen samen met de uitnodiging
voor 7 mei. Wordt toegezegd.
Voor de bespreking van het volgende punt wenst schepen Buysrogge de vergadering te
verlaten, zodat de RvB in volle onafhankelijkheid de opmaak van het memorandum kan
bespreken. Vooraleer dit aan te vatten, vraagt Jozef Coene naar de stand van zaken m.b.t. de
nieuwe scheidingswand in sporthal Ter Beke, die door The Shuttles als problematisch wordt
ervaren. Schepen Buysrogge antwoordt dat alle mogelijke opties om de wand meer
contrasterend te maken, onderzocht werden, maar dat de enige oplossing de vervanging van het
wanddoek blijkt te zijn. Die kost is echter moeilijk te verantwoorden. The Shuttles hebben de
zaak aangekaart bij de ombudsvrouw van het stadsbestuur. Het is nu wachten op haar reactie.
Hierop verlaat de schepen de vergadering.
11. Memorandum 2019-2024: overzicht input verenigingen
Johan Heirbaut overloopt aan de hand van een powerpointpresentatie de ontvangen input van
de sportclubs. Het merendeel van de vragen/behoeften/voorstellen betreft infrastructuur. Een
aantal punten staan sowieso reeds geprogrammeerd voor uitvoering dit jaar en zullen bijgevolg
niet worden opgenomen in het memorandum. Het dagelijks bestuur zal tegen de volgende
vergadering een ontwerptekst opmaken.
Werner Heymans verwijst naar het memorandum van de Dorpsraad van Sinaai, dat ook enkele
sportpunten bevat. Hij zal dit overmaken aan de voorzitter.
12. Slotactiviteit raad van bestuur sportraad lopende bestuursperiode
Wordt gepland in de loop van het najaar. Vermoedelijk een combinatie van bezoek aan een
bepaalde infrastructuur en een gezellig samenzijn.
De voorzitter vraagt om eventuele voorstellen op te geven tegen volgende vergadering.
13. Rondvraag
 Katty De Bruyn meldt dat vrijdag jl. redders zwemles gaven in Sinbad tussen 16 en 17
uur in de banen die normaliter zouden voorzien zijn voor minder-validen. Zij vraagt om
na te kijken of dit zo gepland was.
 Geert Rombouts meldt dat het samenwerkingsverband tussen Jong en Blij, Ritmica en
Kracht en Geduld voor de opleiding ‘toestelturnen meisjes’ verder gaat in de richting van
een nieuwe club naar het voorbeeld van GymTeam Sint-Niklaas.
De voorzitter dankt hierop iedereen en sluit de vergadering.
Johan Heirbaut
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