RAAD VAN BESTUUR
verslag vergadering 17 september 2018
Vergaderzaal, Sinbad.

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

Voorzitter Géry Smet opent de vergadering en vermeldt de verontschuldigden.
01. Notulen vergadering raad van bestuur 05-06-2018
Verslag goedgekeurd.
02. Erkenningen, schrappingen, naamswijzigingen
 Gunstig advies voor erkenning ZVC Midnimo en Petanque Sparrenhof onder voorbehoud
van bevestiging door Wilfried Van Osselaer.
 Schrapping Walivolploegen Retouchken, Skorry Morry en Sportkaffee.
 Er is twijfel over het reglementair bestaan van AMT atletiekclub.
Volgens Michel De Grande heeft de club geen activiteiten meer in Sint-Niklaas. Ze zou
ook geen deel meer uitmaken van de club uit Turnhout en bovendien zou het
ledenaantal lager zijn dan 10. Volgende vergadering uitsluitsel hierover.
 Naamswijzigingen: RC ‘t Paradijs wordt Jumpingteam Ster Hippique en
amateurvolleybalclub Wiwivol wijzigt in De Youries.
 Rik Dhollander vraagt naar de huidige speelaccommodatie van TC De Houtmuis. De club
blijft voorlopig in Beveren gehuisvest.
03. Op te volgen punten uit vorige vergadering:
 Toekomst scholenvoetbaltornooi: voorzitter Géry Smet meldt dat Harry De Beleyr een
mail stuurde naar MOEV. We wachten het antwoord af.
 Vragen WZK Waterpolo naar aanleiding van de jaarkalender Sinbad. Voorzitter Géry
Smet meldt dat deze problematiek reeds besproken werd in het dagelijks bestuur met
volgend uitsluitsel: de vraag om extra uren wordt negatief geadviseerd (kan enkel in
samenspraak met andere clubs en er is geen ruimte), geen tussenkomst in de onkosten
voor het zwemmen in Temse. Ook het college heeft beslist hiervoor geen financiële
tussenkomst toe te kennen, vermits het subsidiereglement niet toelaat dat activiteiten
die buiten het grondgebied van Sint-Niklaas plaatsvinden, worden betoelaagd.
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04. Evaluaties
 Kalendervergadering Sinbad 13-06: aangezien er geen gevolg gegeven wordt aan de
vragen van WZK Waterpolo zijn er geen wijzigingen en gaat Rvb akkoord met de
kalender. Wilfried Van Osselaer, zwembadbezoeker op woensdagnamiddag, merkte op
dat WZK waterpolo niet meer komt trainen op woensdag om 13.30 uur. Wordt
onderzocht.
 Kampioenenhappening 15-06: goede organisatie, vlot verlopen ook aan het onthaal,
Schepen Buysrogge vond het een geslaagde editie maar ergert zich nog steeds aan het
feit dat er heel wat aanwezigen de zaal te vroeg verlaten. Nieuwe formule zoeken?
Aandenkens pas geven bij het buitengaan? Johan Heirbaut deelt mee dat de Rugbyclub
die een demo verzorgde ondertussen niet meer sport in De Witte Molen.
 Midzomersportdag 19-06: met 64 deelnemers werd deze sportdag voor 50+ op sportsite
Ter Beke een succes vindt Carine Verleyen. Sporten die veel succes kenden, waren
drums alive, begeleide fietstocht, boogschieten en curve bowl.
 Beachvolley Happening 22-06 tot 26-06 door Jean-Paul Geysen: het evenement krijgt
vanaf nu de benaming “Memorial Annick Strijbol”. Het omvatte manches provinciale
kampioenschappen beachvolley voor dames & heren (senioren en alle jeugdreeksen),
manche van het Belgian Beachvolley Championship voor dames en heren,
scholeninitiaties, recreatietornooien, Beachpetanque en G-sport Netbaltornooi goed
voor een totaal van 900 sporters, 2.500 toeschouwers en 140 vrijwilligers. Het
huldigingsmoment voor Annick tussen de dames- en herenfinale was aangrijpend en
werd sterk gewaardeerd (eerbetoon door medewerkers, spelers/speelsters en
burgemeester). Het tornooi werd zowel bij de heren als bij de dames gewonnen door
een Sini-Beachteam. Op het Belgisch kampioenschap te Knokke in augustus behaalde
Sini-Beach bij de dames zowel goud, zilver als brons. Bij de heren was het team
Koekelkoren-Van Walle niet ingeschreven omdat ze aan de slag waren op het
internationaal toptornooi in Moskou. Volgende editie 28-06 tot 02-07-19.
 Voorstelling memorandum 26-06: volgens de voorzitter werden de weinige aanwezigen
verdeeld over drie verschillende zalen. Hierdoor waren in de ene zaal veel aanwezigen
en in de andere te weinig. Er was ook weinig politieke belangstelling.
 Lotto Street Soccer 10-07: Jean-Pierre Van Den Kerkhove betreurt dat de organisator
Sportizon te weinig promotie voerde waardoor er vooral in de namiddag zeer weinig
belangstelling was.
 Zomersportkampen: Johan Heirbaut meldt dat er 1281 kinderen/1779 inschrijvingen
waren. Dit is minder dan de 3 afgelopen jaren maar toch zowat het gemiddelde van de
laatste 5 jaar. Volgens Carine Verleyen zijn alle kampen goed verlopen. Deze op het
provinciaal domein De Ster kenden een enorm succes mede door toedoen van het
warme zomerweer. De kampen tijdens de eerste week van juli en de laatste week van
augustus waren zeer druk bezet.
 Steratlon 19-08 door Johan Heirbaut: 446 deelnemers (= 50 meer dan vorig jaar),
1 rolstoel-triatleet, SBE en WTT namen deel met meer dan 10 personen en slechts 9
gezinnen met 3 personen, de oudste deelnemer was 73 jaar (Fietsloop) en de jongste 8
jaar (small triatlon), volgende editie 18-08-19. Triatlon Vlaanderen suggereert een
aansluitend competitief onderdeel (wordt bekeken). Willy Van Hove die stopt als speaker
kan misschien door Luc Apers uit Sinaai vervangen worden volgens Werner Heymans.
 Jeugdzomervoetbaltornooi: Jean-Pierre Van Den Kerkhove vond deze editie een van de
beste van de laatste jaren met een grote opkomst, goed weer en een algemene
tevredenheid. Hij dankt het stadsbestuur voor de medailles en schepen Buysrogge +
sportraadafgevaardigden voor hun aanwezigheid op de prijsuitreiking.
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De Sint-Niklase Petanquecup startte volgens Carine Verleyen op 04-05 en eindigde op
15-09 met het finaletornooi op de terreinen van PC ’t Schuurken. Dit tornooi werd
gewonnen door PC Hemelsbreedte evenals de vrijdagse Petanquecupwedstrijden.
PC Malpertus behaalde hiervoor de tweede en PC Clementwijk de derde plaats.
Belgisch Kampioenschap Boogschieten 08 en 09-09 in het Bauhuis was volgens de
voorzitter een succes zowel qua opkomst als accommodatie.
Ballonloop door Michel De Grande: goed verlopen met een record aantal deelnemers
waaronder 400 kinderen. Indien het deelnemersaantal nog stijgt zal dit gelimiteerd
worden tot 3000 lopers. De nevenactiviteiten in het stadspark waren heel leuk.
Volgens schepen Buysrogge geeft de Ballonloop een meerwaarde aan de Vredefeesten.
Rik Dhollander vindt het spijtig dat RTS niet meer tot het organiserend comité behoort.

05. Activiteiten en campagne
 Toelichting door Carine Verleyen:
 Maand van de sportclub, september 2018: de website van de stad Sint-Niklaas
vermeldt een overzicht van alle meewerkende sportclubs en hun programma via
https://www.sint-niklaas.be/actueel/september-de-maand-van-de-sportclub. Uit de zes
sportclubs die een foto indienden voor het campagnebeeld behaalde Running
Team Sinaai met 399 stemmen de meeste 'likes'. Spandoeken met tekst "In deze
sportclub beleef je meer" en affiches kunnen afgehaald worden in de Cipierage,
Grote Markt 45.
 Sportmarkt 20-09: 1383 leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar afkomstig van 19
Sint-Niklase basisscholen zijn ingeschreven. 17 Sint-Niklase clubs + federaties
verlenen hun medewerking. Er wordt beroep gedaan op de assistentie van de
studenten van de Broeders Land- en tuinbouwschool afdeling sport en de
studenten van OLVP afdeling onthaal en recreatie. Elke leerling die 10
verschillende sporten uitprobeert krijgt een gouden medaille.
 Door het steeds groeiend aantal deelnemers (vooral voor bike&run) wordt de
scholenveldloop voor het basisonderwijs georganiseerd op 26-09 en Bike&Run
voor leerlingen van het secundair op 03-10. Jean-Pierre Van Den Kerkhove
vraagt of leerlingen van Sint-Katharina school uit Sinaai individueel kunnen
inschrijven. Dat is geen probleem.
 Prijsuitreiking Gouden Pijl en Grote Prijs Duivensport vindt plaats op 26-09 in de
trouwzaal van het stadhuis te Sint-Niklaas.
 Nazomersportdag 11-10 de sportieve uitstap voor 50+ georganiseerd door BSD
Waasland vindt opnieuw plaats in het provinciaal domein Puyenbroeck te
Wachtebeke. Folders worden door Carine Verleyen uitgedeeld in de vergadering.
 Schepen Buysrogge deelt mee dat de persvoorstelling voor de Special Olympics 2019
morgenvoormiddag plaatsvindt te Beveren en morgennamiddag de opstartvergadering
voor het maken van praktische afspraken in de vergaderzaal van Sinbad.
06. Stand van zaken sportinfrastructuurprojecten 2018
Schepen Buysrogge licht de projecten toe:
 De voorste terreinen van site Ter Beke werden reeds gedraineerd en voorzien
van verlichting. Het jonge gras heeft enorm geleden onder de droogte. Werner
Heymans vraagt zich af waarom er geen put geboord is om bewatering mogelijk
te maken. Dit is wettelijk niet meer toegestaan.
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Site De Klavers: Ritmica, De Galjaar en KLJ zullen het bouwproject realiseren. De
grond wordt door de stad ter beschikking gesteld via opstalrecht. Werd
goedgekeurd in de gemeenteraad van augustus.
Site De Witte Molen: de werken voor de nieuwe dojo zijn gestart. Het einde is
voorzien tegen begin volgend sportseizoen. Jean-Pierre Pannecoucke toetst af
wanneer de grasborders worden afgewerkt op het B-terrein aan de Witte Molen.
Johan Heirbaut doet navraag bij de jeugddienst.
Site Puyenbeke: de gebuiksovereenkomst i.v.m. bmx- en basebalterrein met
opstalrecht is goedgekeurd door de gemeenteraad. Vooraleer de
bouwvergunning kan ingediend worden moeten de resultaten van een
archeologisch onderzoek op deze site afgewacht worden.

07. Subsidies 2018
 Werkingsubsidies konden aangevraagd worden tot 31-08. Er werd zoals afgesproken een
rappel gestuurd met positief resultaat. Wegens verlof van een medewerker zijn er nog
geen concrete aantallen van ingediende aanvragen, meldt Johan Heirbaut.
 Aanvragen subsidies voor sportinfrastructuurprojecten: vergadering subsidiecommissie
op 22-10 om 14u in Sinbad. Aanvragen kunnen nog ingediend worden tot 01-10.
 Via de brochure van de Reynaertstappers stelde de voorzitter vast dat het clubbestuur
verhuisd is naar Lokeren/ Dendermonde. De brochure vermeldt 5 eigen organisaties in
die regio’s en slechts 1 in Sint-Niklaas (Kersttocht te Sinaai). Op deze manier voldoet de
club in princiep niet meer aan de vereiste criteria voor erkenning (50 % van de
activiteiten moet plaatsvinden op Sint-Niklaas grondgebied). In 2017 kreeg ze nog 1167
EUR aan werkingsubsidies. Na onderzoek blijkt dat voor wandelclub de Lachende Klomp
zich hetzelfde probleem zou kunnen voordoen. De voorzitter neemt dit mee naar de
volgende subsidiecommissie en stelt een algemene controle voor. Rvb gaat hiermee
akkoord.
Volgens Guido Van Bastelaer en André Hoste zal dit wellicht onbewust gebeurd zijn. Er
wordt namelijk regelmatig uitgeweken naar nieuwe wandelgebieden. Misschien kennen
de organisatoren het reglement niet en moeten ze hierop gewezen worden.
08. Overlegcomités, ILV Burensportdienst Waasland
 VOC 19-06: volgens schepen Buysrogge wil GFA Sinaai een scholenvoetbaltornooi voor
meisjes organiseren. Volgend voorjaar wordt een inventaris opgemaakt van de meest
gehavende voetbalterreinen en een aangepaste therapie voorgesteld.
 Carine Verleyen verslaat de technische commissie van de ILV Burensportdienst
Waasland van 08-06: evaluatie Ontdek De Ster 2018 (volgende editie 02-05-19),
evaluatie Petanquekampioenschap van het Waasland 2018 (volgende editie 09-05-19
zonder kubb-tornooi wegens te weinig deelnemers), aankoop nieuwe tenten en
luchtstructuren, overdracht boekhouding van Waasmunster naar Beveren, voorbereiding
Nazomersportdag 11-10.
09. Slotactiviteit raad van bestuur lopende bestuursperiode: zaterdag 17-11
Aangezien de Ghelamco Arena enkel op weekdagen kan worden bezocht en de infrastructuur
van Sport Vlaanderen te Gent enkel op zaterdagvoormiddag, blijft het Sven Nys Cycling Center
een optie en eventueel sportsite De Schotte te Aalst.
Na rondvraag gaat de voorkeur van de Rvb naar een namiddaguitstap door de raadsleden +
avondactiviteit met partner in deze regio.
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10. Briefwisseling
Verschillende opleidingen over het nieuw statuut verenigingswerk o.a. door Dynamo.
11. Toekomstige werking sportraad
 De opmerkingen over de vernieuwde statuten uit vorige vergadering werden aangepast
door de werkgroep.
 Bijkomende vragen/opmerkingen:
Rik Dhollander zou in artikel 1 de tekst “de gemeenteraad en het college van burgemeester
en schepenen zullen via dit orgaan betrokkenheid en inspraak van de burgers en van de
sportclubs verzekeren bij de beleidsvoorbereiding” aanpassen door “… via dit orgaan de
eigen betrokkenheid … ”. De andere raadsleden gaan hiermee niet akkoord. Volgens hen
staat dit reeds in artikel 2 en vermits de sportraad een apolitiek orgaan is klopt het niet
om betrokkenheid van het college van burgemeester en schepenen te vragen.
Rik vraagt ook naar de betekenis in artikel 16 van … “in de satellietgroepen zetelt steeds
minimum 1 lid van de sportraad dat het eindresultaat schriftelijk meedeelt aan de
sportraad…” De voorzitter licht toe dat dit lid van de sportraad schriftelijk verslag zal
uitbrengen in Rvb zoals dat nu gebeurt o.a. door J.-P. Van Den Kerkhove over het VOC.
 Volgende vergadering werkgroep: 05-11 in Sinbad om 19u00. Jean-Pierre Van Den
Kerkhove vraagt ontslag wegens andere activiteiten.
12. Rondvraag
 Schepen Buysrogge meldt dat op de vernieuwde website van de stad in de rubriek
sportraad, de lijst met alle erkende sportverenigingen staat met de coördinaten van de
contactpersonen.
 Jean-Paul Geysen stelt danser Marc Baert uit Nieuwkerken voor als kandidaat voor de
eregalerij. Hij leest zijn palmares voor: Marc en echtgenote Nora behaalden Belgische en
Europese titels en de 3e plaats in het British Open Championship dat geldt als het
officieuze wereldkampioenschap. Vanaf 2001 danste Marc met dochter Kim en sinds
2002 ook met dochter Kirsten. Rvb gaat unaniem akkoord met het voorstel. Kandidatuur
wordt voorgesteld aan college van burgemeester en schepenen.
Jean-Paul oppert ook een aantal persoonlijke ideeën:
 De viering niet meer in Sinbad organiseren maar in een respectvoller kader met
sport geïnteresseerden zoals de Academische Huldiging.
 Willen we zelf de fierheid over onze atleten uitdragen? Kunnen er nog sporters
in de bloemetjes gezet worden mits toevoeging van specifieke criteria aan de
huidige? Dit zou de discussie over sporters die er momenteel niet thuishoren of
nu niet in aanmerking komen kunnen oplossen. Het oprichten van een
satellietgroep hieromtrent zal aan de vernieuwde sportraad voorgelegd worden.
 Sportambassadrice Lissa Van Brande prijkt in de stad overal op folders en
banners. Helaas worden haar naam en prestaties niet vermeld. Een gemiste kans
en een opportuniteit voor de toekomst.
 Jean-Pierre Van Den Kerkhove vindt Christian Meuser eveneens een voorbeeld voor de
sport in Sint-Niklaas.
De voorzitter dankt hierop iedereen en sluit de vergadering.
Carine Verleyen
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