RAAD VAN BESTUUR
verslag vergadering 16 januari 2018
Vergaderzaal, Sinbad.

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

De voorzitter opent de vergadering, wenst de aanwezigen het beste voor 2018 en vermeldt de
verontschuldigden. Hij leest ter nagedachtenis van Annick Strijbol een aangrijpende tekst voor.
Volgens hem vroeg Peter Van Lijsebetten om Annick postuum de trofee voor “Sportverdienste”
toe te kennen tijdens de Academische Huldiging 2018.
Rvb is dezelfde mening toegedaan, de te volgen piste zal besproken worden in het najaar.
01. Notulen vergadering raad van bestuur 04-12-2017
Niet genotuleerd in vorig verslag: de vraag tot erkenning van BroFit werd ongunstig
geadviseerd en is aan CBS doorgegeven.
Verder geen opmerkingen, verslag goedgekeurd.
02. Aanstelling nieuwe afgevaardigde ‘volleybal erkende federaties’
Wegens het overlijden van Annick Strijbol is deze functie vacant. Kandidaturen worden bij de
volleybalverenigingen opgevraagd tegen uiterlijk 15-02-18 om volgende vergadering de functie
te kunnen invullen.
03. Erkenningen, schrappingen, naamswijzigingen
Geen meldingen.
04. Opmaak ‘memorandum’ voor bestuursperiode 2019-2024
Toelichting door Tom Speleman, adviseur stedelijke dienst beleidsondersteuning.
Naar aanleiding van de verkiezingen op 14-10-2018 wordt aan alle adviesraden en dus ook aan
de sportraad gevraagd om voorstellen/actuele vragen/behoeften op te lijsten en neer te
schrijven in een ‘memorandum’ dat zal voorgelegd worden aan de nieuwe gemeenteraad.
Rik Dhollander stuurde reeds via de dorpsraad een enquête naar de sportverenigingen uit
Nieuwkerken. Volgens Werner Heymans deed de dorpsraad van Sinaai hetzelfde voor de lokale
clubs.
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Johan Heirbaut zal rond 20-01-18 een bevraging sturen naar alle sportorganisaties om tegen
uiterlijk 01-03-2018 hun vragen/behoeften/voorstellen in te dienen. Deze zullen besproken
worden op de eerstvolgende Rvb waarna een memorandumvoorstel zal opgesteld worden.
Dat voorstel zal besproken worden op 07-05-18 om de definitieve tekst uiterlijk tegen 31-05-18
in te dienen bij het stadsbestuur.
Pauze: een nieuwjaarsdrink wordt aangeboden waarvoor dank.
05. Op te volgen punten uit vorige vergadering
05.1 Special Olympics 2019: schepen Buysrogge herhaalt dat de organisatie een financiële
bijdrage van 150.000 EUR verwacht van Beveren en Sint-Niklaas. De twee gemeenten zijn
bereid samen 100.000 EUR in te brengen. Volgende week wordt dit voorstel besproken met de
organisatoren.
05.2 Campagne ‘Sporters beleven meer’ (Sport Vlaanderen) door Carine Verleyen: 114 van de
154 gemeenten/steden die deelnamen behaalden de award en mogen zich een jaar lang
#sportersbelevenmeer-gemeente/stad noemen waaronder ook de stad Sint-Niklaas.
In elke provincie werd een ‘overall winnaar’ van de 5 uitdagingen bekroond. In Oost-Vlaanderen
was dit de gemeente Deinze. In 2018 gaat de campagne verder met 7 deelnemingscriteria.
Naast de 5 bestaande zal de gemeente/stad een initiatief rond de natuur kunnen uitwerken of
de lokale bedrijfsport in de kijker zetten.
05.3 Provinciale Sportprijzen 2017 door Jean-Paul Geysen: het was de 25ste en tevens laatste
provinciale editie. Wielrenster Jolien D’Hoore uit Zwalm is winnaar van de Oost-Vlaamse
SportRing. Verspringer Segers Daniel uit Denderleeuw ontving de SportRing voor beloften.
Baanwielrenners Moreno De Pauw uit Sint-Niklaas en Kenny De Ketele uit Oudenaarde kregen
de Sportring voor teams (ze behaalden brons op het Wereldkampioenschap baanwielrennen
ploegkoers en wonnen de Zesdaagse van Gent en de Six Days Series Finals Mallorca).
Wielrenster tandem Griet Hoet uit Melle is laureaat van de Sportring voor G-sporter.
Zeilster Evi Van Acker uit Gent wint de Ring voor Sportverdienste. Evi beëindigt haar actieve
sportloopbaan. Ze nam deel aan 3 Olympische Spelen en behaalde brons in Londen (2012). Op
Wereldbekerwedstrijden haalde ze maar liefst 12 keer goud, 11 keer zilver en 5 keer brons.
06. Evaluaties
06.1 De Academische Huldiging van Sportlaureaten op 17-12-2017 is zeer vlot verlopen.
Veerle Dejaeghere was een sympathieke gastspreker. De Trofee voor Sportprestatie ging naar
Lissa Van Brande en de Prijs voor Sportverdienste naar Pierre Cornelissen.
Minpunten: slecht functioneren loopmicro (zeker vooraf uittesten) en weinig persbelangstelling.
Jef Maes duidt op het belang om een “kant en klaar persartikel met foto” na afloop te sturen
naar de pers.
Johan Heirbaut vraagt suggesties voor de gastspreker 2018. Opteert de Rvb opnieuw voor een
gewezen of hedendaagse sporter of mag het ook een coach of topsportorganisator zijn?
Alle leden volgen Jef Maes die benadrukt dat het vooral een vlotte spreker moet zijn.
Johan Heirbaut stelt voor om de foto van de laureaten gedurende 1 jaar in Sinbad en de
stedelijke sporthallen op te hangen. Rvb vindt dit een goed idee.
André Hoste stelt een nieuwe categorie “beloftevolle sporter” voor. Na enige discussie stelt de
voorzitter voor dit punt mee te nemen naar de tweede helft 2018.
06.2 Waaslandcross 23-12-2017
Géry Smet vond het een zeer geslaagde editie zowel op sportief als technisch vlak. 4300
toeschouwers=ongeveer zelfde aantal van 2016. Een groot deelnemersveld met 230 renners
waarschijnlijk omdat er de dag nadien geen wedstrijden plaatsvonden en einde examens.
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Podia: Lucinda Brands, Sanne Cant, Sophie de Boer, Wout van Aert, Toon Aerts, Quinten
Hermans. Volgende editie hoogstwaarschijnlijk 22-12-2018.
06.3 Ijsberenduik 14-01-2017
Mooie editie met 950 deelnemers en veel toeschouwers onder perfecte weersomstandigheden.
Volgend jaar 10de editie. Schepen Buysrogge, zelf deelnemer nodigt Rvb uit om mee een frisse
duik te nemen in 2018.
07. Algemene vergadering 29-01-2018
Uitnodiging en jaarverslag verstuurd. Een aantal personen die aanwezig waren vorige editie
stonden niet op de aanwezigheidslijst. Johan Heirbaut zal nakijken.
Jaarrekening 2017 en begroting 2018 worden besproken. Jozef Coene dringt aan op een correcte
verkiezingsprocedure voor de aanstelling van de twee rekeningtoezichters. Het kan volgens
hem niet dat steeds dezelfde personen worden aangeduid. Indien er dit jaar geen kandidaten uit
de zaal zich aandienen zijn Jozef Coene en Rik Dhollander backup.
08. Toekomstige werking sportraad
De voorzitter doet een oproep aan geëngageerde leden die bereid zijn mee te werken aan een
‘vernieuwde sportraad’ die vanaf volgend jaar van start gaat.
Om in te stappen in dit engagement is het noodzakelijk dat de leden :
- bereid zijn om in de volgende legislatuur ook een actieve rol te spelen binnen de sportraad,
- dezelfde visie delen als de schematische voorstelling die door ISB op 12 december 2017 aan
de leden werd voorgesteld,
- sporttak- en persoonsoverschrijdend zijn,
- algemene informatie inwinnen bij de sportclubs rondom hen,
- met werkgroepen extra bijeenkomen,
- meehelpen aan de nieuwe sportraadstructuur en het opstellen van een nieuw huishoudelijk
reglement,
- meehelpen aan het schrijven van teksten bij de bevraging van sportclubs en sporters,
- in het lopende jaar mee het traject afleggen om tegen het einde van het jaar klaar te zijn met
de ‘vernieuwde sportraad’.
Kandidaten kunnen zich tot en met 19-01-18 mondeling of schriftelijk melden bij de voorzitter.
09. Jaarprogramma 2018
Wordt uitgedeeld door Johan Heirbaut.
10. Overlegcomités, ILV Burensportdienst Waasland
10.1 ILV Burensportdienst, 05-12-2017 en 16-01-18 door Carine Verleyen:
Voorbereiding algemene vergadering Sint-Gillis-Waas op 28-02-2018, aankoop tenten en
luchtstructuren, toekenning subsidies Sport Vlaanderen bovenlokale projecten 2017 en reeds
goedgekeurd voor 2018 (Petanque- + Kubbkampioenschap, Ontdek de Ster, Nazomersportdag),
voorbereiding Ontdek de Ster 2018 met momenteel 1552 inschrijvingen, nieuwe wet op
bijverdienen met een maximum van 6000 EUR/jaar en 500 EUR/maand.
10.2 Jean-Pierre Van Den Kerkhove verslaat het laatste VOC: hij zal de Broederschool, College
Klein Seminarie en Sint Katharinaschool Sinaai bezoeken om hen warm te maken om deel te
nemen aan het Scholentornooi 2018, er komt een oplossing voor de afwatering kunstgrasveld
op Puyenbeke, collega Jan Thuy stelt voor om enkel jongste categorieën te laten deelnemen
aan Lotto Streetsoccer 2018 omdat de oudere jeugd te veel amok maakte vorig jaar.
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11. Briefwisseling en mededelingen door Johan Heirbaut:
11.1 Thierry Verbrugge (Modelhelicopterclub) bouwt eigen gebouw op terrein in Bergstraat,
Belsele en wil daar opnieuw voetbalclubs huisvesten. Laatst bekende kandidaat speelt echter
niet meer bij Walivo maar provinciaal onder de Belgische Voetbalbond. De afmetingen van het
veld zouden niet voldoen en bovendien vraagt men verlichting. Thierry is bijgevolg op zoek
naar nieuwe Walivoploegen. Jean-Pierre Pannecoecke toetst interesse af op Walivovergadering
van 19 januari as.
11.2 Sport Vlaanderen campagne “Goede voornemens”: men zoekt goede muziek die men wil
samenbrengen in een playlist om de sporter te motiveren. Rik Dhollander meldt dat dergelijke
playlist bestaat voor de Ballonloop en volgens Jean-Paul Geysen ook voor beachvolley.
11.3 Vernieuwde oproep subsidiëring schoolsportinfrastructuur. Sint-Jozef-Klein-Seminarie stelt
naschools sporthal ter beschikking. Forum Da Vinci en OLVP willen subsidiedossier indienen en
vragen daarvoor advies aan de sportraad. Johan Heirbaut licht hun plannen toe. Rvb geeft
gunstig advies voor beide scholen en ook voor scholen die zich eventueel de komende weken
nog zouden melden. Rik Dhollander vraagt zich af of de voorgestelde verbouwingen voor Gsport voldoende respons zullen hebben. Jean-Paul Geysen en schepen Buysrogge wijzen erop
dat de scholen bij wet verplicht zijn de nodige infrastructuur voor G-sport te voorzien.
11.4 Geert Rombouts laat weten dat de Gymfed informatie gaat opvragen bij de sportdienst
i.v.m. het subsidiedossier voor uitbreiding De Klavers.
12. Rondvraag
12.1 Roxane Dewulf en haar collega’s bewegingsopvoeding vroegen op de kalendervergadering
van Sinbad in het voorjaar 2017 nieuw spelmateriaal en banken, oprichting van een werkgroep
zwemlessen nieuwe zwemleerlijn en overgangscriteria van instructiebad naar groot bad. Er
werd tot hiertoe geen gevolg gegeven aan deze vragen. Schepen Buysrogge en Johan Heirbaut
onderzoeken de stand van zaken. Wordt vervolgd.
12.2 Werner Heymans vraagt info over vernieuwing omheining voetbalvelden, verlichting en
drainage oefenterreintjes op site Ter Beke te Sinaai. Door wie wordt dit alles gefinancierd? Wie
is eigenaar van de terreinen? Schepen Buysrogge repliceert dat dit sinds vorig jaar stedelijke
infrastructuur is. Het is de bedoeling dat na het paasweekend op de oefenterreintjes verlichting
en drainage worden voorzien en ledverlichting op de grote velden. De omheining wordt niet
vernieuwd maar hersteld waar nodig.
12.3 Geert Rombouts kondigt voor volgend seizoen een samenwerking keurwerking meisjes aan
tussen Ritmica, Jong en Blij en KG. Hij zal op de volgende vergadering een update geven over
de uitbreiding sportcentrum De Klavers te Belsele.
12.4 Jean-Pierre Van Den Kerkhove maakt zich zorgen over de toekomst van de jeugdwerking op
SK Gerda en SK Sint-Niklaas. Schepen Buysrogge deelt die bezorgdheid. Hij erkent dat er op
bestuurlijk vlak in beide clubs een probleem is. Binnenkort vindt een gesprek plaats met
uittredend voorzitster SK Gerda om een duidelijk beeld te krijgen over een mogelijke opvolging.
Met de voorzitter van SK Sint-Niklaas zijn reeds twee gesprekken gevoerd. Hieruit is gebleken
dat de vragen van SK Sint-Niklaas naar de stad toe niet kunnen ingewilligd worden.
12.5 Wilfried Laureys bedankt alle leden namens Pierre Cornelissen, laureaat Trofee voor
Sportverdienste.
De voorzitter dankt hierop iedereen en sluit de vergadering.
Carine Verleyen
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