RAAD VAN BESTUUR
verslag vergadering 13 november 2017
Vergaderzaal, Sinbad.

Aanwezig
Géry Smet, voorzitter, Jean-Paul Geysen, ondervoorzitter, Michel De Grande, secretaris-penningmeester,
Johan Heirbaut, diensthoofd sport, Carine Verleyen, teamcoördinator sportpromotie.
Wilfried Laureys, Wilfried Van Osselaer, Jef Maes, Johan Pauwels, Jozef Coene, 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, Katty De Bruyn, deskundigen.
Verontschuldigd
Geert Rombouts, Katty Van Driessche, Peter Buysrogge schepen voor sport.
Afwezig
Ronan Rotthier, Ivan Van Hove.

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de verontschuldigden.

01. Notulen vergadering raad van bestuur 11-09-2017
Aanvullingen door de voorzitter:
01.1 Marc Maertens gaat in op het voorstel om gehuldigd te worden.
01.2 Geert Rombouts kan het engagement als lid van Rvb niet altijd nakomen wegens
professionele buitenlandse verplichtingen en stelt bijgevolg eventuele vervanging voor.
De voorzitter vindt dit niet wenselijk en vraagt Geert de termijn van 6 jaar uit te doen.
01.3 Ook Katty De Bruyn is regelmatig afwezig. De voorzitter heeft alle begrip voor de
werkdruk
als politiecommissaris van een kleine zone maar vraagt haar om zoveel mogelijk
aanwezig
te zijn.
02. Erkenningen, schrappingen, naamswijzigingen
02.1 Volgende aanvragen tot erkenning worden gunstig geadviseerd: via Wilfried Laureys:
Wase
Biljart Belangen vzw, via Geert Rombouts: recreatieve turnvereniging
Bewegingscoaching
KVLV Sinaai en via Ivan Van Hove: hengelclub Oost-Vlaamse Karpervrienden.
02.2 Schrappingen: Tennisclub Malpertus, Huis van de G-sport, Walivovoetbalclub Ayyildiz
Hamme.
02.3 Naamswijziging: liggende wipmaatschappij De Volksvrienden wordt ’t Klieksken
(meer info volgende vergadering).

03. Op te volgen punten uit vorige vergadering
03.1 Ria Van Landeghem apprecieerde de huldiging tijdens het clubfeest van Walo op 11-11.
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Volgens Rik Dhollander doet het eerherstel haar veel deugd.
03.2 Special Olympics 2019: Johan Heirbaut geeft toelichting.
De organisatie vraagt naast 150.000 EUR financiële input (= 10 % van de totale
organisatiekost) ook gratis gebruik van infrastructuur, logistieke ondersteuning en inzet
van personeel bij de voorbereiding én op de dagen zelf. Sint-Niklaas en Beveren doen
een
tegenvoorstel voor een lagere financiële bijdrage.
In 2018 vinden de Spelen plaats in Doornik/ Moeskroen, in 2020 te Antwerpen in het
kader
100 jaar Olympische Spelen en in 2019 mogelijks in Sint-Niklaas/Beveren.
03.3 Academische hulde van Sportlaureaten: kandidaturen werden opgevraagd via de
Stadskroniek en de sportraad. Schepen Buysrogge en de sportdienst contacteerden
reeds
8 mogelijke gastsprekers, shelaas zonder resultaat. Vanuit de raad komen volgende
voorstellen: Delphine Persoon, Hanna Mariën, Lissa Van Brande, Brigitte Becu, Sabine
Appelmans en Veerle Dejaeghere.
Rik Dhollander informeert of deze laatste vrij is. De ontbijtvergadering zal naar analogie
met vorige jaren plaatsvinden vanaf 8u30 in café De Prater.
03.4 Huisvesting TC Houtmuis: volgens Johan Pauwels zal de club waarschijnlijk uitwijken
naar
de Beverse Tennisclub.
03.5 Opvolging G-sport: het Huis van de G-sport, het geesteskind van Marc Maertens is
ontbonden wegens gebrek aan locatie. Marc volgt dit item wel nog op samen met
Jan Thuy (team vrijetijdsparticipatie) en dienst welzijn.
04. Evaluaties door Carine Verleyen
04.1 Petanquecup 2017 werd gewonnen door PC Hemelsbreedte en het finaletornooi door
PC Dillaartwijk.
04.2 Sportmarkt 21-09: 1260 deelnemers, goede locatie, vlotte organisatie, voldoende
activiteiten, medaille of gadget bij volle deelnamekaart op editie van 20-9-18?
04.3 Scholenveldloop 27-09: 1200 lagere schoolkinderen en een 200-tal duo’s Bike & Run.
Om organisatorische redenen zullen beide competities gespreid worden:
veldloopwedstrijden op 26-9-18 en Bike & Run op 3-10-18.
Volgens Werner Heymans organiseert Sint-Catharinaschool Sinaai om financiële reden
jaarlijks in september op de site Ter Beke haar eigen veldloop voor het 1ste -3de leerjaar.
In 2018 wordt deze waarschijnlijk uitgebreid met 4de , 5de en 6de leerjaar.
Harry De Beleyr betreurt deze eigen organisatie omdat het veldloopgebeuren eigenlijk
binnen de organisatie van Stichting Vlaamse Schoolsport kadert en de winnaars
bijgevolg
niet kunnen deelnemen aan de provinciale en landelijke kampioenschappen.
04.4 Campagne Maand van de Sportclub: een 40 tal Sint-Niklase sportclubs organiseerden
een
initiatie of opendeur.
04.5 Nazomersportdag Burensportdienst 12-10 Wachtebeke: 230 voorinschrijvingen met 200
effectieve deelnemers (= veel voor kleine gemeenten maar weinig voor grote).
Volgende editie 11-10-18.
05. Subsidies toelichting door Johan Heirbaut
05.1 Subsidies voor kwaliteitsvolle sportverenigingen 2017: wegens verhuis van de
sportdienst,
is de berekening nog niet finaal afgerond.
05.1.1 Ondanks de argumentatie dat de zetel van de Vlaamse Bergsportvereniging in SintNiklaas gevestigd is en dat de theoretische opleidingen er plaatsvinden, adviseert de
commissie ook dit jaar geen subsidie te verstrekken omdat de club vooral in Stekene actief is.
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05.1.2 Voor 20 van de 156 ingediende dossiers worden punten in mindering gebracht wegens
onvolledig dossier. Vier clubs behaalden te weinig punten. Een bepaalde volleyclub diende
ondanks een herinneringsmail haar dossier te laat in naar verluid door interne reorganisatie.
Volgens gemaakte afspraken vorig jaar wordt dit dossier niet aanvaard.

05.2 Subsidies voor verbetering kwaliteit jeugdopleiding 2017: stand van zaken berekening
tegen vergadering van 4-12.
05.3 Subsidies voor sportinfrastructuurprojecten 2017: stand van zaken betalingen.
De toegekende subsidies aan de Wase Tennisclub, GFA Sinaai en VK White Boys
werden
eerder dit jaar reeds betaald, vermits hun respectieve projecten waren uitgevoerd
conform
de ingediende ramingen. Uit de recent ingediende afrekeningen van de projecten van
de
Sint-Niklase Tafeltennisclub, KFC Herleving Sinaai en Kracht en Geduld blijkt dat hun
onkosten lager liggen dan de ramingen. Daarom werd in overeenstemming met het
reglement een herberekening voor alle dossiers gemaakt. Alle projecten kunnen
bijgevolg
gesubsidieerd worden op basis van 44,135 % i.p.v. 37,08 % van de materiaalkosten. Dit
geeft volgend resultaat:
05.3.1 Wase Tennisclub: reeds 3.791 EUR ontvangen, 722 EUR extra tegoed,
05.3.2 Girls Football Academy Sinaai: reeds 2.169 EUR ontvangen, 413 EUR extra tegoed,
05.3.3 VK White Boys: reeds 3.664 EUR ontvangen, 696 EUR extra tegoed,
05.3.4 Sint-Niklase Tafeltennisclub: initieel 2.275 EUR toegekend, gecorrigeerd naar 693 EUR,
05.3.5 KFC Herleving Sinaai: initieel 1.502 EUR toegekend, gecorrigeerd naar 1.667 EUR,
05.3.6 Kracht en Geduld: initieel 1.799 EUR toegekend, gecorrigeerd naar 1.385 EUR.

Totaal bedrag: 15.200 EUR.
05.4 Subsidies voor sportinfrastructuurprojecten 2018: voorstel van de commissie.
De projecten van zeven clubs worden weerhouden. Projecten waarvan de
materiaalkosten
meer dan 10.000 EUR, respectievelijk 20.000 EUR exclusief BTW bedragen, worden
gesubsidieerd over twee, respectievelijk drie jaar gespreid. Op die manier bedraagt de
totale materiaalkost voor 2018 43.176,66 EUR. Gelet op het subsidiekrediet (15.200
EUR)
kan elk project bijgevolg gesubsidieerd worden op basis van 35,204 %. Dit geeft
volgend
resultaat:
05.4.1 Wase Model Helicopter Club: bouwen clublokaal op terrein in de Bergstraat met
kleedkamers voor ondermeer voetbalclubs. Spreiding over 2018 en 2019. Subsidie 2018
3.070 EUR.
05.4.2 Wase Biljart Belangen: inrichten biljartzaal onder tribune Puyenbeke. Subsidie 2.373
EUR.
05.4.3 VK White Boys: Led-verlichting B-terrein en renovatie kleedkamers. Subsidie 2.472 EUR.
05.4.4 KFC Herleving Sinaai: Led-lampen in het clubgebouw. Subsidie 310 EUR.
05.4.5 Kracht en Geduld: bouwen materiaalberging aan benedenzaal. Spreiding over 2018 en
2019.
Subsidie 2018 2.627 EUR.
05.4.6 Wase Tennisclub: renovatie dak clubgebouw + vernieuwen sproeiinstallatie
tennisterreinen.
Spreiding over 2018 en 2019. Subsidie 2018 1.866 EUR.
05.4.7 Vos Reinaert: allerlei werken in clubgebouw en op voetbalterreinen. Spreiding over 2018,
2019 en 2020. Subsidie 2018 2.482 EUR.

05.5 Subsidies voor sportmanifestaties 2017: indien nodig zal de commissie samenkomen.
05.6 Subsidies voor startende sportgroepen uit doelgroepenwerking 2017:
Vorig jaar en ook dit jaar geen aanvragen. Resterend budget van 870 EUR (130 EUR
reeds
aan budget kwaliteitsvolle sportverenigingen toegevoegd, als compensatie voor
correctie
.3

op de subsidieberekening van vorig jaar).
06. Budget en meerjarenplanning 2018-2020 stadsbestuur: toelichting en advies
Vermits schepen Buysrogge verontschuldigd is voor deze vergadering, geeft Johan Heirbaut
de toelichting. De aanwezigen ontvangen een gedetailleerd document.
06.1 Subsidies.
De subsidies voor sportverenigingen, Brede School, sportraad en startende sportgroepen
blijven qua budget op hetzelfde niveau als dit jaar.
06.2 Investeringen.
Budgetten en planning voor investeringen in sportcentrum De Witte Molen (aanbouw dojo en
heraanleg parking), sportcentrum De Klavers (lokalen voor dans en jeugdwerking, renovatie
stookplaats en relighting), sportcentrum Ter Beke (voetbalterreinen), sportcentrum
Puyenbeke (BMX-terrein, baseballveld, speelzone scouts), aankoop uitrusting sportcentra,
Sinbad (zonnescreens, akoestiek, uitrusting).
06.3 Don Boscokerk.
Budget voor een haalbaarheidsstudie voor herbestemming in functie van o.a.
(school)sportinfrastructuur.
In de gemeenteraad van december worden de budgetten definitief ingeschreven.
De RvB geeft gunstig advies, maar vraagt wel aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit
van atletiekpiste De Witte Molen, inzonderheid de afwatering ervan.
07. Overlegcomités, ILV Burensportdienst Waasland door Carine Verleyen
07.1 Verslag Technische commissie van 24-10:
07.1.1 Gemeentelijk nieuws met voornamelijk bouw-/renovatieprojecten 2017-2018:
Waasmunster: Pop-up privé padelclub op Hoogendonck, nieuwe sporthal, Beveren: renovatie
atletieksite, nieuwe hockeyclub, Moerbeke: nieuwe sportsite (sporthal, 3 voetbalvelden
waarvan 1 kunstgras, tennisvelden en tennishal) en in 2018 meer dan 80 Km ruiterpaden
gemeente-overschrijdend, Kruibeke: sport- en evenementenhal volgende legislatuur en in
2018 : 20 Km ruiterpaden en BMX-terrein, Temse: Vita-Scheldebad opening augustus 2018
en renovatie hockeyveld + nieuw clubgebouw, Sint-Gillis-Waas: heroriëntering en optimale
invulling van sportsite Houtvoort met American Football en korfbal, Sint-Niklaas: nieuwe dojo
+ heraanleg parking Witte Molen, De Klavers- project De Galjaar, KLJ Belsele, Turnkring
Ritmica en Puyenbeke-project: baseball, bmx en scoutsterrein, Stekene: nieuw
multisportterrein te Kemzeke, heraanleg atletiekpiste en nieuw drainagesysteem voetbalveld,
Zwijndrecht nieuwe sporthal.
07.1.2 Sport Vlaanderen nieuws: bovenlokale projectondersteuning 2018 (ook G-sport),
opening verschillende natuurlopen en MTB-routes, boog “#Sportersbelevenmeer” via
uitleendienst Gent, Sport op het Werk gestart in het Waasland.
07.1.3 Projecten: evaluatie Nazomersportdag, verspreiding G-sport brochure, voorbereiding
Algemene vergadering BSD op 28-2-18 te Sint-Gillis-Waas.

07.2 Verslag Beleidscommissie van 7-11:
Renovatie atletieksite Beveren, Sport- en beweegplatform Waasmunster i.s.m. ISB (via thematafels
ontsproten verschillende sportideeën waarvan er 18 zullen weerhouden worden voor de volgende
beleidsnota) , personeelsinzet sportinfrastructuur, subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden
Sport Vlaanderen voor clubs, gemeenten, G-sport en infrastructuur. Rondleiding in het
turnsportmuseum Eurogym te Haasdonk.

08. Toekomst van de sportraad: toelichting begeleidingstraject door het Instituut voor
Sportbeheer (ISB)
In het teken van een vernieuwde sportraadstructuur zal door een afgevaardigde van het ISB
op 12-12 om 19u30 in de vergaderzaal van Sinbad een uiteenzetting gegeven worden over
nieuwe ideeën rond een actieve sportraad. De voorzitter doet een oproep om met zoveel
mogelijk aanwezig te zijn.
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09. Briefwisseling en mededelingen
09.1 Op vraag van het ruitermilieu vroeg het kabinet van Schepen Charlier aan de provincie
een aantal ruiterpaden uit te tekenen in Sint-Niklaas. Het College van Burgemeester en
schepenen heeft hiervan kennis genomen. Het zal echter nog enkele jaren duren vooraleer
Sint-Niklaas in aanmerking komt.
09.2 Oproep provincie kandidaturen Oost-Vlaamse sportprijzen tegen uiterlijk 1 december.
Na overleg met de raadsleden zal Sint-Niklaas voor de trofee van Sportprestatie de
kandidatuur van wereldkampioene Lissa Van Brande indienen.
09.3 Oproep infrastructuurproject voor scholen.
09.4 Naar aanleiding van de verhuis van de sportdienst naar de Cipierage en van Johan
Heirbaut naar de conciërgewoning van kasteel Walburg werden resterende exemplaren van
Sportrevue gevonden. Deze worden te koop aangeboden op Sinsport. Uiteindelijk zullen 5
exemplaren bewaard worden.
10. Rondvraag
10.1 Jozef Coene was aanwezig in sporthal De Witte Molen op het succesvolle 3de
internationaal G-tafeltennistornooi met meer dan 150 deelnemers. Volgens Jean-Paul
Geysen waren er meer promotionele mogelijkheden voor het grote publiek.
10.2 Jozef Coene werd benaderd door Albert Hoof met de vraag naar stavaza strips
scheidingswanden in sporthal Ter Beke. Johan Heirbaut heeft hieromtrent morgen overleg
met schepen Buysrogge en beheerder van sporthallen Isabelle De Wilde.
10.3 Jean-Pierre Van Den Kerkhove vroeg een update van de clubwebsites aan het VOC.
10.4 Annick Strijbol vraagt de prijs van Sportrevue voor vermelding op de clubwebsite.
Johan Heirbaut: 2 EUR/stuk en 20 EUR/12 stuks.
10.5 Jef Maes kondigt het provinciaal kampioenschap Ju Jitsu aan van 2-12 in sporthal De
Witte Molen met een Sinterklaasstage voor kinderen.
10.6 Carine Verleyen doet een oproep voor de Zwembaddagen met Zwemmathon op 17-11
en
Big Splash op 26-11.

De voorzitter dankt hierop iedereen en sluit de vergadering.

Carine Verleyen
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