RAAD VAN BESTUUR
verslag vergadering 16 januari 2017

Reynaertzaal stadsbibliotheek, H. Heymanplein
Aanwezig:
Marc Maertens, voorzitter, Géry Smet, ondervoorzitter, Peter Buysrogge, schepen voor sport, Johan Heirbaut,
diensthoofd sport, Carine Verleyen, teamcoördinator sportpromotie.
Leslie Wauman, Wilfried Van Osselaer, Geert Rombouts, Johan Pauwels, Jozef Coene, Jean-Pierre Pannecoucke,
Annick Strijbol, Guido Van Bastelaer, André Hoste, Alfons Dhooghe, Peter Van Lijsebetten, Roxane Dewulf,
disciplineafgevaardigden.
Katty De Bruyn, Rik Dhollander, Werner Heymans, Katty Van Driessche, deskundigen.
Verontschuldigd:
Jef Maes, Michel De Grande, Ivan Van Hove, Jean-Pierre Van Den Kerkhove, Jean-Paul Geysen.

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de verontschuldigden.
Hij deelt mee dat Jean-Pierre Van Den Kerkhove een operatie heeft ondergaan. Er zal vanuit de
sportdienst een kaart gestuurd worden om hem veel beterschap te wensen.
01. Notulen vergadering raad van bestuur 05-12-16
Geen opmerkingen.
02. Afgevaardigde biljart: stopzetting mandaat en opvolging
Leslie Wauman deelt mee dat hij zijn mandaat in de Rvb wil stopzetten. Hij kiest voortaan enkel
nog voor het beoefenen van de biljartsport. Hij heeft alle clubs gecontacteerd, waaruit één
kandidaat-opvolger is naar voor gekomen. Hij dankt de leden voor de jarenlange samenwerking
en het in hem gestelde vertrouwen.
De voorzitter dankt op zijn beurt Leslie voor zijn inzet ten aanzien van de clubs die hij
vertegenwoordigde en nodigt hem uit om zeker nog op de algemene vergadering aanwezig te
willen zijn.
03. Erkenningen, schrappingen, naamswijzigingen
- Gunstig advies voor erkenning ZVC Platinum Stars, ZVC Azzuri, Belseelse Petanqueclub
en ZVC Schizo United.
- Schrapping FC Koefering en staande wipmaatschappijen Sint-Sebastiaan Belsele en
Vrede Best wegens staking van activiteiten.
04. Evaluaties
 Academische Huldiging 18-12-2016
Veel volk, goed verlopen, Hans Van Alphen vlotte gastspreker in een goed interview.
Prijs voor Sportverdienste: Luc Declercq waardige laureaat, maar helaas voor derde jaar
op rij slechts één kandidatuur. Schepen Buysrogge zal onder de aandacht brengen in zijn
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toespraak op de algemene vergadering. Eveneens te bespreken in volgende vergadering
RvB.
Trofee voor Sportprestatie: klachtmail van Maarten Seghers waarin objectiviteit van de
kiesprocedure Rvb in twijfel werd getrokken. De voorzitter besprak dit met de
burgemeester en de schepen. Onterechte kritiek werd niet aanvaard, het kiesmandaat
van de Rvb blijft ongewijzigd.
Campagne Sinsport voor Iedereen 2016-2017: tussentijdse evaluatie
Volgens Carine Verleyen zijn er na vijf manifestaties slechts 25 deelnemers.
Er werd een extra promotieboost gegeven via mail naar deelnemers vorige editie en
huidige deelnemers, website Sint-Niklaas, facebook, website sportraad, sportclubs,
sporthallen, welzijnshuis enz…
Ijsberenduik 08-01-2017
Stond in het teken van 800 jaar Sint-Niklaas. Zowat 500 deelnemers trotseerden het
koude water. Dit betekent een lichte daling tegenover 2016.
Verdeling werksubsidies 2016
Effecten aangepaste reglementen en procedure opvraging gegevens worden toegelicht
door Johan Heirbaut aan de hand van een powerpoint presentatie.
In de volgende vergadering zullen afspraken besproken worden die wenselijk zijn om op
te nemen in een procedure voor de jaarlijkse opvraging van de gegevens, bijvoorbeeld
het betrekken van de disciplineafgevaardigden in de opvolging (voorstel Géry Smet,
bijgetreden door Peter Van Lijsebetten). Het ontwerp van procedure van Johan Heirbaut
wordt alvast aan alle leden bezorgd.

05. Algemene vergadering 30-01-17
Vindt plaats om 19.30 uur in de polyvalente zaal van het sport- en cultuurcentrum De Klavers.
Programma:
Verwelkoming
Statutaire punten




Goedkeuring jaarverslag 2016.
Goedkeuring rekening 2016 en begroting 2017.
Aanstelling controleurs rekening 2017.

Thema’s




Werkingssubsidies voor sportclubs: effecten aangepaste reglementen.
De Sint-Niklase uitleendienst voor sportmaterialen: voorstelling.
Gastpresentatie door Christoph Caluwé (Promotiedienst Oost-Vlaanderen/Sport
Vlaanderen) over het aanbod t.a.v. sportclubs.

Vragen van de leden
Leden die een vraag willen laten behandelen, worden verzocht om deze ten laatste voor
aanvang van de vergadering schriftelijk in te dienen.
Gastwoord door schepen voor sport, Peter Buysrogge.
Slotwoord door de voorzitter gevolgd door drink in de cafetaria.
06. Jaarkalender 2017
Wordt uitgedeeld en toegelicht door Johan Heirbaut.
07. Overlegcomités, ILV Burensportdienst Waasland
Zowel het voetbaloverlegcomité als de Burensportdienst vergaderen op 17-01-17.
.2

08. Briefwisseling en mededelingen
 Carine Verleyen en Rik Dhollander brengen verslag over het onderhoud met Pasar i.v.m.
diens initiatief van de “Stadsgordel” en de daaraan gekoppelde marathon in het kader
van 800 jaar Sint-Niklaas.
 De provincie vraagt kandidaturen voor de jaarlijkse SportRingen. Het duo Koekelkoren –
Van de Walle zal worden ingediend voor de categorie “sportteam”. De uitreiking is op 24
maart.
 De provincie kent in 2017 nog subsidies G-sport toe. Aanvragen indienen tot 31 maart.
 Sport Vlaanderen meldt dat organisatoren van Vlaamse, nationale en internationale
wedstrijden bij haar beperkte hoeveelheden bekers en medailles kunnen aanvragen.
Belangrijke voorwaarde: de trofeeën moeten gebruikt worden voor sportwedstrijden of
toernooien en ze moeten uitgereikt worden aan sporters. Tombola's, eetfestijnen of
wedstrijden waarvoor deelnemers moeten betalen, komen niet in aanmerking. Aanvraag
en info via https://www.sport.vlaanderen/sportfederaties/ondersteuning/logistiekeondersteuning/bekers-en-trofeeen/.





Het Centrum voor Geestelijke Gezondheid organiseert de vorming “Volle petrol zonder
brol. Met sportivos op weg naar een gezonde sportclub”, gericht naar bestuurders en
kantinemedewerkers van sportclubs.
Panathlon International-Vlaanderen vzw lanceert een oproep om in te schrijven voor het
project “Stipendium 2017”, waarbij een premie van € 10.000 kan worden bekomen voor
de uitvoering van een plan ter promotie van de ethische waarden in de sport. Zal
grondiger worden besproken in de volgende vergadering. De voorzitter vraagt aan de
leden om zich hierop voor te bereiden.

09. Rondvraag
 Jef Coene vraagt om de leden in voorbereiding op een volgende vergadering zo goed
mogelijk te documenteren.
 Rik Dhollander meldt dat de intercommunale MIWA ter promotie van het nieuwe
recyclagepark in Nieuwkerken de plaatselijke clubs kans geeft om zichzelf voor te
stellen. Tevens vermeldt hij het interessante aanbod van de provincie om vrijwilligers
die meewerken aan bepaalde initiatieven, gratis te verzekeren.
 Geert Rombouts vraagt of sporthal Ter Beke toegankelijk blijft tijdens de werken in
Sinaai. Volgens de schepen zal de bereikbaarheid verzekerd zijn, maar niet noodzakelijk
steeds met de wagen.
 Fons Dhooghe vraagt uitleg bij de lage subsidies die vorig jaar werden toegekend aan
WTC Kontakt voor haar twee manifestaties, meer bepaald in vergelijking met de
subsidie aan Belsele Sportief. Johan Heirbaut zal dit nakijken en aan Fons antwoorden.
Schepen Buysrogge verwijst tot slot naar de vele bezoeken die hij deze maand brengt bij
sportclubs ter gelegenheid van nieuwjaarsrecepties. 2017 wordt een druk en boeiend jaar in het
kader van de initiatieven die genomen worden rond 800 jaar Sint-Niklaas en Sinaai.
De voorzitter dankt iedereen en sluit de vergadering.

Carine Verleyen, Johan Heirbaut
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