RAAD VAN BESTUUR
verslag vergadering 15 september 2015
Aanwezig:
Schepen Peter Buysrogge, Marc Maertens, voorzitter, Géry Smet, ondervoorzitter, Johan Heirbaut, diensthoofd sport,
Carine Verleyen, sportfunctionaris.
Leslie Wauman, Geert Rombouts, Jean-Pierre Van Den Kerkhove, Jean-Pierre Pannecoucke, Guido Van Bastelaer,
André Hoste, Alfons Dhooghe, disciplineafgevaardigden.
Rik Dhollander, Katty Van Driessche, Werner Heymans , deskundigen.
Verontschuldigd:
Michel De Grande, Roxane Dewulf, Katty De Bruyn, Jef Maes, Johan Pauwels, Jozef Coene, Annick Strijbol,
Jean-Paul Geysen.

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de verontschuldigden.
Er volgen felicitaties voor de ‘80”ste verjaardag van Alfons Dhooghe die een drankje en een
hapje aanbiedt, waarvoor dank.

01. Notulen vergadering raad van bestuur 01-06-2015
Goedgekeurd.
02. Vraag tot erkenning, schrapping, naamswijziging
 Erkenning:
- Zvc RNI Andalusia: dossier is nu volledig, gunstig advies voor erkenning.
Dartsclub ATB De Natuurvrienden: dossier is onvolledig en er is reeds betoelaging
als socio-culturele vereniging. Wordt verder onderzocht.
- Zebravinkenclub: gevraagde gegevens niet gekregen.
 Schrapping:
- Sint-Niklase Biljartbond: Leslie Wauman beaamt de ontbinding van de bond.
 Naamswijziging:
- Zvc Atletic Stars wordt Atletico Rif.
03. Evaluaties
 Bijscholing ‘fondsenwerving en sponsoring’ 16-06, Johan Heirbaut: uitgestelde versie
van de vorming met 15 deelnemers werd goed bevonden.
 Kampioenenhappening 19-06, Johan Heirbaut: goed verlopen, de kampioenen van het
Dagcentrum waren helaas afwezig omdat zij een happening buiten hun normale
aanwezigheid in het centrum niet kunnen bijwonen
 Midzomersportdag 23-06, Carine Verleyen: met 53 deelnemers goed verlopen, positieve
reacties voor tai-chi, fitheidtest, badminton, dans en krolf.
Bevindingen Rik Dhollander: positief: voor slechts 10 EUR een ganse dag sportaanbod
met koffie en gebak is een aantrekkelijke weggever, het gezamenlijk
opwarmingsmoment werd erg gewaardeerd, Tai-chi en inspanningstest spraken tot de
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verbeelding, positieve commentaren op krolf, badminton en dans – bedenkingen:
volgende editie een gezamenlijke afsluiter?, het fietsen was niet op z’n plaats, spijtige
afgelasting geocaching, te lange krolfsessie, lange wachttijden inspanningstest daarom
misschien beter een volledige dag aanbieden, het voordeel van het niet overladen
programma was een nadeel: er zaten (te) grote gaten in.
 Carine Verleyen: lange wachttijden fitheidtest wegens ziekte begeleider, hoge
kostprijs om de activiteit een hele dag aan te bieden.
Beach Volley Happening 26 tot 30-06, Annick Strijbol: is verontschuldigd, verslag
volgende vergadering?
Lotto Street Soccer 15-07, Jean-Pierre Van Den Kerkhove: goed verlopen, maximale
capaciteit bereikt, 1 uur vertraging opgelopen wegens gecrashte computer, minimum
vier scheidsrechters is noodzakelijk.
Steratlon 16-08, Johan Heirbaut: 24ste editie, vlotte organisatie, goede medewerking
WTT en ACW, mindere opkomst (298 deelnemers) vermoedelijk wegens weekend van
15-08, promotie moet opnieuw aangezwengeld worden, assistentie Radio Land van
Waas is een pluspunt voor de algemene sfeer.
Johan Heirbaut overhandigt de waardebon geschonken door de nieuwe uitbaters van de
Houtmuis aan Katty Van Driessche voor WTT als grootste deelnemende club.
Zomersportkampen, Carine Verleyen: 1393 deelnemers, nieuw inschrijvingsprogramma,
zeer drukke bezetting tijdens eerste weken van juli op domein De Ster.
Jeugdzomertornooi voetbalclubs, Jean-Pierre Van Den Kerkhove: goed verlopen,
alle Sint-Niklase clubs fungeerden als organisator van een bepaalde categorie,
wedstrijden U15 afgelast wegens zwaar onweer (voorstel om later te spelen werd helaas
verworpen door organisator Vos Reinaert), dank aan schepen Buysrogge voor schenking
van de medailles.
Campagne ‘Sinsport voor iedereen’, Carine Verleyen: reeds heel wat promotie gevoerd,
133 deelnemers van de Ballonloop schreven zich in voor de campagne (60 dames en 73
heren afkomstig uit 22 verschillende steden/gemeenten), een luttele 20 inschrijvingen
voor de Gezinsfietstocht waarvan 5 deelnemers van de Ballonloop, op vraag van de
Reynaertstappers mogen wandelclubs de kortingsbons van 25 EUR op het lidmaatschap,
op de sportdienst indienen tot 31 december 2016 in plaats van 30 september, omdat
hun seizoen per kalenderjaar loopt en zij pas in november over hun lidkaarten
beschikken.
Voor de Swimmathon (derde evenement van de campagne) zal opnieuw promotie
gevoerd worden en aan de sportclubs zal gevraagd worden de campagne-info te
verspreiden onder hun leden en op hun clubwebsite te promoten.
Rik Dhollander geeft nog mee dat de Ballonloop zeer attractief en geslaagd was met
2200 deelnemers dankzij de goede samenwerking van de kerngroep Walo, ACW, de
stads- en politiediensten. Hij betreurt de afwezigheid van RTS in de kerngroep. Volgens
Werner Heymans is dit een beslissing van het nieuwe bestuur.
Marc Maertens stelt de G-sport brochure voor en vraagt om deze door te mailen naar de
leden van de Rvb.

04. Komende activiteiten
 Prijsuitreiking GP Duivensport en Gouden Pijl 17-09, Johan Heirbaut nodigt Rvb uit.
 Scholenveldloop 23-09, is volgens Carine Verleyen in volle voorbereiding.
 Afsluiting Petanquecup 26-09, Carine Verleyen nodigt Rvb uit voor de prijsuitreiking
van het finaletornooi dat gespeeld wordt tussen 13u00 en 18u00 in de overdekte
petanquehal.
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Marc Maertens kondigt de geplande uitstap Rvb aan op 28-11 met een bezoek aan het
federaal parlement waarin schepen Buysrogge zetelt + aansluitend voetbalwedstrijd
Sportkring Sint-Niklaas/La Louvière met vooraf footlunch.

05. Reservatieschema’s sportcentra en Sinbad seizoen 2015-2016
 Schepen Buysrogge licht toe: zoals elk jaar werden de aanvragen van de sportclubs voor
het komend sportseizoen op een kalendervergadering besproken. In de meeste
sporthallen verliep dit vrij probleemloos mits een aantal kleine wijzigingen ten opzichte
van vorig jaar.
Sporthal De Witte Molen is fel bevraagd met Sint-Carolus als grootste gebruiker die een
aantal toegevingen deed qua accommodatiegebruik ten voordele van het Atheneum.
De aanvraag van de WZK WaterpoIo voor het gebruik van Sinbad werd met het dagelijks
bestuur van de sportraad besproken. Na heel wat ‘masseerwerk’ is er een compromis
gevonden waarbij de waterpolo meer uren op woensdagnamiddag krijgt en iets
gunstiger uren op zaterdag. De andere clubs en het college stemden hiermee in.
 Geert Rombouts stelt voor, om discussies tijdens de kalendervergadering te vermijden,
vooraf samen te zitten met de betrokken clubs en de beheerder van de accommodatie.
In sporthal De Klavers heeft dit goed gewerkt.
 Johan Heirbaut laat weten dat Jan Caluwé als nieuwe zwembadbeheerder met veel
moed gestart is in Sinbad op 1 juli.
06. Subsidies
 Sportactiviteiten in het kader van Brede School, Johan Heirbaut: 6400 EUR te verdelen
over dossiers uitgaande van 13 scholen.
 Werkgroep aanpassing reglementen werkingsubsidies zal samenkomen op dinsdag 2909 om 15u30 samen met schepen Buysrogge. Naast voorzitter en ondervoorzitter ook
Rik Dhollander, Geert Rombouts, Peter Van Lijsebetten, Katty Van Driessche en JeanPierre Pannecoucke. De vandaag verontschuldigde leden zullen ook gevraagd worden.
Formeel advies tegen vergadering 26-10.
07. Academische huldiging sportlaureaten: aanpassing criteria en procedure voor toekenning
Huidige tekst en voorstel van aanpassing criteria meegestuurd met de uitnodiging.
 Schepen Buysrogge vroeg een aanpassing, omdat een en ander niet overeenstemt met
de sedert jaren toegepaste werkwijze.
Correctie = de sportraad beslist en niet het college.
 Het voorstel tot aanpassing criteria wordt besproken.
De RvB schrapt de vermelding van een minimumleeftijd (14 jaar) voor
kandidatuurstelling voor de Trofee voor Sportprestatie, zowel voor individuele personen,
als voor teams.
Verder geen opmerkingen.
08. Overlegcomités
 ILV Burensportdienst Waasland, 11-09, Carine Verleyen:
- de Vlaamse Regering wil extra financiële middelen vrijmaken voor
sportinfrastructuur en deze decretaal verankeren. Een ‘globaal, strategisch
sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen’ met een visie voor de komende 3 à 10
jaar zal hiervoor de basis vormen. Twee belangrijke pijlers voor dit plan zijn een
behoeftestudie en een update van de huidige sportinfrastructuur. In de vergadering
werden in functie hiervan de locale noden in het Waasland opgevraagd.
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Pesticidegebruik voetbalvelden: Lien Van Belleghem (ISB) meldt dat 80 Vlaamse
gemeenten een uitzondering aangevraagd hebben, goed voor 400 voetbalvelden.
- In Sint-Gillis-Waas maakt men zich zorgen over de grondwaterwinning voor het
besproeien van voetbalterreinen. Haar vergunning voor een aantal boorputten
loopt slechts tot 2019. Men stelt zich de vraag wat er daarna dient te gebeuren…
- Projecten in voorbereiding: G-sport regiogids, seniorensportdag Waasland 2016,
Ontdek de Ster 2016, bijscholingen google drive en kleine technische herstellingen
sportinfrastructuur.
Voetbaloverlegcomité: zal plaatsvinden op 22/9/15

09. Briefwisseling en mededelingen
 Overlijdensbericht Emanuel Thoen.
 Oproep van de Vlaamse overheid om deel te nemen aan de bevraging in verband met de
behoefte aan sportinfrastructuur: in de volgende vergadering - maandag 26 oktober as.
– wordt aan de sportraad de gelegenheid geboden om input te leveren bij de vragen die
gesteld worden in deze enquête. Daartoe wordt verwacht dat elke afgevaardigde in
overleg met de clubs/organisaties die hij/zij vertegenwoordigt, antwoorden aanreikt
tegen uiterlijk 20 oktober.
 Behoeftestudie fit-o-meters door promotiedienst Bloso. De vergadering opteert in eerste
instantie voor reparatie van de huidige fit-o-meter op domein De Ster. Werner Heymans
stelt de aanleg van een tweede fit-o-meter te Sinaai voor.
 Infoavond trage wegen op 20-9-15.
 Viering 800 jaar Sint-Niklaas en Sinaai.
 Vorming Rode Kruis ‘reanimeren en defibrileren’ voor sportclubs.
 Voorstel datum algemene vergadering: 1 februari 2016, polyvalente zaal De Klavers.
10. Rondvraag
 Alfons DHooghe: het vernieuwde rond punt t.h.v. Sinbad heeft kleuraanduiding voor het
fietspad nodig. Wordt doorgegeven aan de betrokken stadsdienst.
 André Hoste: bij rondvraag datum volgende vergadering meegeven.
Wordt 26-10 in het Welzijnshuis, Abingdonstraat 99 (vroegere terrein FC Gerda).
 Geert Rombouts: welke procedure wordt gevolgd bij aanvraag kansenpas? Ouders
schrijven hun kind in bij Ritmica met de melding dat de nieuwe kansenpas nog niet in
hun bezit is.
 Jean-Pierre Pannecoucke: vraagt aanpassing gegevens amateurvoetbalclubs op Sinsport.
Indien het klopt dat een Walivoploeg in het plafond van de vernieuwde kleedkamers van
sporthal De Witte Molen putten gemaakt heeft, moet dit vergoed worden.
Johan Heirbaut is hiervan niet op de hoogte maar doet navraag.

Carine Verleyen
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