RAAD VAN BESTUUR
verslag vergadering 15 januari 2019
Vergaderzaal, Sinbad.
Aanwezig
Géry Smet, voorzitter, Michel De Grande, secretaris-penningmeester, Peter Buysrogge, schepen, Johan
Heirbaut, diensthoofd sport, Carine Verleyen, sportfunctionaris.
Wilfried Laureys, Johan Pauwels, Jozef Coene, Ivan Van Hove, Jean-Pierre Van Den Kerkhove, Jean-Pierre
Pannecoucke, Luc Declercq, Guido Van Bastelaer, André Hoste, Alfons Dhooghe, Harry De Beleyr, Roxane
Dewulf, disciplineafgevaardigden.
Rik Dhollander, Werner Heymans, Katty Van Driessche, deskundigen.
Verontschuldigd
Jean-Paul Geysen, Geert Rombouts, Peter Van Lijsebetten, Katty De Bruyn.
Afwezig
Ronan Rotthier, Wilfried Van Osselaer, Jef Maes.

Voorzitter Géry Smet opent de vergadering, vermeldt de verontschuldigden en formuleert zijn
nieuwjaarswensen.
01. Notulen vergadering raad van bestuur 03-12-2018
Goedgekeurd.
02. Erkenningen, schrappingen, naamswijzigingen
• Gunstig advies voor erkenning Positive Reward Dog Sports vzw.
• ZVC AZ Parein heet nu ZVC Era Wonen.
03. Op te volgen punt uit vorige vergadering
Erkenning wandelclubs De Lachende Klomp en Reynaertstappers.
Met beide clubs vond een afzonderlijk overleg plaats om te peilen naar redenen van laag
aantal wandelorganisaties in Sint-Niklaas. Genoteerde argumenten: weinig accommodaties
met voldoende parkeerplaatsen en dichtbij natuuromgeving, verbod om honden toe te laten
in accommodaties van de stad.
Afspraken: (1) de clubs onderzoeken de mogelijkheden om meer actief te zijn op het
grondgebied van Sint-Niklaas, (2) de stad en sportraad onderzoeken de mogelijkheden om
de erkenningscriteria aan te passen.
04. Evaluaties
• Academische Hulde van Sportlaureaten 16-12-18
Jan P en Jozef C betreuren de beslissing om, ondanks de bepaling in het reglement,
na de vergadering van de RvB op 03-12 nog kandidaturen voor de Trofee voor
Sportprestatie te ontvangen. Temeer omdat niet alle leden van de RvB antwoordden
op de mails.
Harry DB en de voorzitter verdedigen de beslissing vermits het om waardevolle
kandidaturen ging, waarvoor het niet opportuun leek om die nog een jaar op te
sparen.
De voorzitter besluit dat het geraadzaam lijkt om het reglement aan te passen, zodat
vermeden wordt dat kwalitatieve kandidaturen te laat of niet worden ingediend.
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Jean-Pierre VDK vraagt of Lissa Van Brande verontschuldigd was op de hulde.
Johan H zal dit navragen bij zijn medewerker.
Jozef C vond de plechtigheid op zich zeer positief verlopen. De leden beamen dit.
Waasland Cross 22-12-18
Géry S rapporteert dat er 217 deelnemers waren, waaronder 43 heren eliterenners.
Winnaars waren respectievelijk Mathieu van der Poel en Sanne Cant. De publieke
belangstelling was goed, maar lag in de lijn van de algemene dalende tendens. Géry
dankt het stadsbestuur voor de ondersteuning en kondigt de datum voor de volgende
editie aan, nl. 21 december 2019.
Ijsberenduik 13-01-19
Ondanks de minder goede weersomstandigheden toch een behoorlijke opkomst.

05. Algemene vergadering 28-01-19
De voorzitter overloopt de agenda en geeft toelichting over hoe de stemmingen praktisch
zullen verlopen.
Werner H zal assisteren bij de aanwezigheidsregistratie.
06. Stand van zaken infrastructuurprojecten 2018
In zijn inleiding stipt schepen Buysrogge aan dat hij enthousiast is begonnen aan een tweede
bestuurstermijn als schepen voor sport. Hij kijkt ook uit naar de vernieuwing van de
sportraad, principe dat reeds door het schepencollege is goedgekeurd.
Daarna overloopt hij achtereenvolgens:
• sportcentrum De Witte Molen
- aanbouw van de nieuwe dojo zou klaar moeten zijn tegen het nieuwe
sportseizoen; begin februari is overleg gepland met de vechtsportclubs over het
concrete gebruik;
- nadien is heraanleg parking gepland;
• sportcentrum De Klavers
- schietstand staande wip afgebroken;
- omgevingsvergunning voor aanbouw lokalen jeugd (gelijkvloers) en dans (Ritmica
– verdieping) is aangepast en ingediend;
- renovatie stookplaats voor 90 % uitgevoerd;
- relighting start deze week;
- installatie zonnepanelen gepland;
• sportcentrum De Mispelaer
- herstelling dak sporthal gestart op 14-01;
- relighting en installatie zonnepanelen gepland;
• sportcentrum Ter Beke
- vernieuwing balvangnetten gepland voor na het voetbalseizoen;
- extra renovatie van de terreinen t.g.v. de lange droogteperiode vorig jaar is in
onderzoek;
• sportcentrum Puyenbeke
- archeologisch onderzoek afgerond en omgevingsvergunning goedgekeurd voor
uitbreidingsproject baseball-BMX-speelterrein scouts;
- start voorbereidende werken gepland in voorjaar;
• Sinbad
- onderzoek bezig naar oorzaak van te laag debiet van douchewater in
gerenoveerde kleedkamers sportzaal;
• Don Boscokerk
- studie voor herbestemming in functie van onder meer sport is lopende.
Géry S signaleert het actueel probleem met warm water in douches De Klavers. De schepen
bevestigt dat een onderzoek aan de gang is.
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Hij geeft vervolgens toelichting bij het traject dat door de nieuwe bestuurscoalitie gevolgd
wordt voor de opmaak van het beleidsplan. Doel is om in de gemeenteraad van maart een
beperkt plan voor te leggen, gebaseerd op de vele input die is aangereikt vanuit de
memoranda die vorig jaar zijn opgesteld. Daarna zal een participatieronde starten voor de
uitvoering van dat beleidsplan, onder meer met betrekking van de adviesraden.
Werner H lanceert daarop een nieuw voorstel dat hem ter plekke te binnen schiet, namelijk
uitbreiding van de Finse piste van Ter Beke doorheen het nieuwe bos met het KLJ-lokaal.
De schepen noemt dit interessant, maar prematuur om daar nu op verder te gaan.
07. Jaarkalender 2019, o.a. volgende vergadering raad van bestuur (25-03-19)
De kalender wordt uitgedeeld aan de aanwezigen. Een aantal activiteiten en vergaderingen
moeten nog worden vastgelegd. Hij zal worden opgenomen op www.sinsport.be.
08. Toekomstige werking sportraad
• Aanduiding leden raad van bestuur in kiescomité.
Zijn alleszins kandidaat: Jozef Coene, Jan Pauwels en Werner Heymans. Naar de
afwezige leden zal een mailtje gestuurd worden met de melding dat zij zich
desgewenst nog kandidaat kunnen stellen tot een bepaalde datum. Daarna moeten
de kandidaten onder elkaar uitmaken wie van hen de drie leden van het kiescomité
zullen worden.
• Rapportering uit werkgroep.
Géry S overloopt:
- sjabloon opgesteld voor formulier kandidatuur;
- lichte aanpassing aangebracht in
1) kiesreglement, nl. artikel 6, punt 5: duur voor toelichting kandidatuur wordt
“een korte tijd” i.p.v. “één minuut”,
2) wervingstekst, nl. werken in een sportgerelateerde omgeving wordt extra
toegelicht met “professioneel of als vrijwilliger”.
- aanpassing van het reglement tot erkenning van sportverenigingen i.f.v. de
nieuwe sportraad: besproken, verdere behandeling in volgende vergadering
werkgroep.
Tenslotte verwijst Géry S naar de afspraak die hij samen met Johan H de dag nadien heeft
met de communicatieambtenaar van de stad, als voorbereiding op de bekendmaking van de
werving van kandidaten voor de nieuwe sportraad.
09. Overlegcomités, ILV Burensportdienst Waasland
Carine Verleyen verslaat vergadering van 15-01 van ILV BSD Waasland: toelichting door Gsportcoördinator Sport Vlaanderen, voorbereiding Ontdek De Ster, petanquekampioenschap
van het Waasland in Kruibeke en kubb-tornooi in Beveren, algemene vergadering 27-02 in
Sint-Niklaas en verhuis zetel ILV naar Beveren.
10. Briefwisseling en mededelingen
Turnkring Jong en Blij betwist dat zij geen aanvraag zou hebben ingediend voor
jeugdsubsidies 2018 en vraagt aan het college om deze alsnog te kunnen ontvangen.
Johan H verwijst naar de melding die hij deed in de vergadering van december, met name
dat zowel J&B, als FC Gerda Waasland geen aanvraag hadden ingediend. Er is geen
aanwijzing gevonden dat J&B een aanvraag zou hebben ingediend, J&B heeft evenmin een
kopie bewaard.
De RvB adviseert om niet in te gaan op de vraag, maar gaat wel akkoord met het voorstel
om aan J&B en Gerda toe te staan, om attesten van bijscholingen en opleidingen, gevolgd
door jeugdtrainers in het seizoen 2017-2018, toe te voegen aan hun subsidieaanvraag in
2019.
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11. Rondvraag
• Katty VD vraagt aan de schepen of er nu een tweede zwembad komt.
De schepen verwijst naar het in opmaak zijnde bestuursakkoord, dat effectief nota
neemt van de huidige grote drukte in Sinbad.
• Rik D pleit ervoor om actief rond te kijken naar interessante, potentiële kandidaten
voor de nieuwe sportraad.
• Roxane D heeft interesse voor de “duck race” die aangekondigd wordt in het kader
van de Special Olympics.
De voorzitter meldt tot slot het recente, onverwachte overlijden van Luc Vanhaevermaet,
voorzitter van petanqueclub De Populieren.
Geen andere punten worden nog aangebracht.
De voorzitter sluit de vergadering.

Johan Heirbaut
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