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Rik Dhollander, Werner Heymans, Katty Van Driessche, deskundigen.
Verontschuldigd:
Katty De Bruyn.

De vergadering vindt plaats in de Sinterklaaszaal van het Welzijnshuis.
De voorzitter heet iedereen welkom, in het bijzonder mevrouw Annemie Bogaert, clustermanager
bij het stadsbestuur voor de sectoren cultuur, vrije tijd en onderwijs.
01. Notulen vergadering raad van bestuur 01-06-2015
Goedgekeurd.
02. Vragen tot erkenning en schrapping
 Dartsclub ATB De Natuurvrienden: voorzitter en diensthoofd sport zullen overleggen met
betrokken club en de dienst cultuur, met de bedoeling om af te stemmen op de andere
erkende sportafdelingen van ATB (fietsen, bergstijgers, volleybal) en op de subsidiëring via
cultuur.
 De Zebra (zebravinkenclub): diensthoofd sport zal de erkenningsaanvraag overmaken aan
de dienst landbouw, met de bedoeling om na te gaan of deze club via dat kanaal kan worden
erkend en ondersteund.
 Wase Vogelvrienden: geschrapt wegens staking van activiteiten.
03. Evaluaties
Carine Verleyen bespreekt
- Scholenveldloop 23-09: 1.266 deelnemers, waaronder 143 duo’s voor de Bike&Run. Vlotte
samenwerking met AC Waasland.
- Petanquecup: liep van 08-05 tot 26-09. Eindwinnaar werd Malpertus. Winnaar van het
slottoernooi werd Hemelsbreedte.
04. Komende activiteiten
Carine Verleyen: na de Ballonloop en de Gezinsfietstocht – beiden in september - volgt op 20-11 de
derde manifestatie in het kader van “Sinsport voor Iedereen”, nl. de Swimmathon.
De voorzitter herinnert aan de uitnodiging voor de uitstap van de RvB op 28-11.
Johan Heirbaut deelt mee dat de Academische Huldiging van Sportlaureaten (zondag 20-12) in volle
voorbereiding is. De aanpassing van de criteria en van de procedure voor toekenning van de twee
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sportonderscheidingen werd door de gemeenteraad goedgekeurd. De oproep naar de clubs vertrekt
eerstdaags. Als uiterlijke datum voor het indienen van kandidaten voor de twee
sportonderscheidingen wordt 27 november vastgelegd. Nominatie in de vergadering van de RvB op
30 november, verkiezing op zondagmorgen 20 december. Dankzij bemiddeling door de voorzitter
zal ex-internationaal voetbalscheidsrechter, Frank De Bleeckere, gastspreker zijn.
5. Budget stadsbestuur 2016: advies
Net zoals vorig jaar bezorgt schepen Buysrogge een overzicht van de geplande investeringen in de
stedelijke sportinfrastructuur tot en met 2019.
Voor 2016 zijn er twee nieuwe budgetten voorzien, nl.:
1) € 50.000 voor een lichtinstallatie voor het voetbalterrein A van het sportcentrum De Witte
Molen. Is het gevolg van de keuze die het college maakte om het speel- en sportterrein B
naast en achter de witte molen, in 2016 her aan te leggen in functie van skating & freestyle
BMX, spelen en recreatievoetbal. De lichtinstallatie op het A-terrein zal het mogelijk maken
om 2 voetbalwedstrijden na elkaar te laten plaatsvinden, maar zal ook ten goede komen
voor avondactiviteiten in de week, zowel op het voetbalterrein, als op de piste. Het budget
kwam tot stand door voorafname van het groot budget dat in 2017 is voorzien voor
uitvoering van de 2de renovatiefase aan het gebouw en de buiteninfrastructuur van
sportcentrum De Witte Molen. Voor de effectieve bestemming van dit budget – dat door de
voorafname verlaagt van € 1.200.000 naar € 1.150.000 – worden verschillende opties
opgelijst. De schepen nodigt de sportraad uit om mee na te denken over de verschillende
zaken die in dit bouwdossier kunnen worden opgenomen (waaronder zeker de parking en de
draadafsluiting omheen het terrein).
2) € 225.000 voor de aanleg van een BMX-piste, een baseballveld en een speelterrein in het
uitbreidingsgebied naast het sportcentrum Puyenbeke. Het budget wordt gerealiseerd door
extra investeringskrediet te voorzien in het stadsbudget.
De RvB ontvangt eveneens een overzicht van de posten (acties) waarvoor in 2016
exploitatieuitgaven zijn voorzien. Deze blijven op hetzelfde niveau als in 2015, ondanks het
wegvallen van het decreet op het lokaal sportbeleid en het opgaan van de Vlaamse sportsubsidies in
het gemeentefonds.
Naar aanleiding van een vraag van Rik Dhollander i.v.m. participatiecijfers van kansengroepen, deelt
de schepen mee dat het subsidiebudget voor starters uit kansengroepen weinig tot niet wordt
aangesproken en dat de middelen waarover het OCMW beschikt om tussenkomst te verlenen in het
kader van de 80/20-regeling dreigen ontoereikend te worden.
De voorzitter concludeert dat de sportraad tevreden mag zijn met wat is voorgesteld.
De RvB geeft gunstig advies.
6. Subsidies
6.1 Sportinfrastructuurprojecten 2016
Johan Heirbaut overloopt de ingediende aanvragen vanwege Kracht en Geduld, VK White Boys,
Herleving Sinaai, GFA Sinaai, Wase Tennisclub, Tennisclub De Jasmijn en LWM De
Kettermuitvrienden. De subsidiecommissie behandelde de dossiers voorafgaand aan deze
vergadering, zal ze in de loop van de komende weken verder onderzoeken en een voorstel van
advies voorleggen op de eerstvolgende vergadering (30-11).
6.2 Reglementen werkingssubsidies: voorstellen tot aanpassing: rapport werkgroep
Schepen Buysrogge herinnert aan de redenen om met een werkgroep voor het aanpassen van de
twee reglementen van start te gaan en verwijst naar de opportuniteit, nl. het wegvallen in 2016 van
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het decreet op het lokaal sportbeleid waardoor meer vrijheid om autonoom de criteria en
bestedingsbedragen te bepalen.
Johan Heirbaut overloopt de voorstellen van de werkgroep.
 Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen:
- artikel 3 (Voorwaarden om in aanmerking te komen): aangepaste tekst waarbij
verwijzing naar het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren
van een lokaal sportbeleid geschrapt wordt en waarbij sport aangeboden door een
Vlaamse denksportfederatie wordt toegevoegd.
- artikel 4 (Bedrag en berekeningswijze): aanpassingen met als doel (1) meer subsidies
toe te kennen aan clubs met specifiek hogere kosten, zoals voor jeugdopleiding,
doelgroepenwerking, competitie in unisportfederatie, … (2) administratieve
vereenvoudiging. De aanpassingen betreffen:
1) opdeling van de sportclubs in 2 categorieën:
A) Sportclubs met enkel of voornamelijk volwassen leden die aan recreatiesport
doen: beoordeling op de parameter ‘sportaanbod’ verdwijnt en op de parameter
‘bereik’ wordt aangepast (zie 2).
B) Andere sportclubs: beoordeling op de parameter ‘bereik’ wordt licht aangepast
(zie 2).
2) berekening van de subsidie:
Sportclubs categorie A: zullen een forfaitaire subsidie ontvangen van zodra zij op
de parameter minstens 6 op 12 scoren en verder naargelang het bereik van
sportactieve leden, nl.:
- min 26 leden:
150 EUR
- van 26 tot 50 leden:
200 EUR
- van 51 tot 100 leden:
250 EUR
- meer dan 100 leden:
300 EUR.
Sportclubs categorie B: kleine wijziging in de puntentabel voor de parameter
‘bereik’ ondermeer om gelijk te schakelen met de schijven voor ledenaantallen
voor clubs categorie A.
Simulatie wijst uit dat door deze aanpassingen er ca. 7.450 EUR minder zou worden
uitgegeven op de parameters ‘basiskwaliteit’, ‘sportaanbod’ en ‘bereik’ ten opzichte van
2014.


Reglement tot subsidiëring ter verbetering van de kwaliteit van de jeugdopleiding
- artikel 3 (Voorwaarden om in aanmerking te komen): schrappen van de verwijzing naar
het decreet op het lokaal sportbeleid.
- artikel 4 (Bedrag en berekeningswijze), punt 2 (Kwaliteit jeugdsportbegeleiding): de
diploma’s van kleuteronderwijzer/-es en van onderwijzer/-es worden (opnieuw)
aanvaard als sportkwalificatie en gelijkgesteld met het niveau van regent/bachelor L.O.
en trainer/instructeur B, op voorwaarde dat de betrokken lesgever ingezet is als
jeugdbegeleider voor respectievelijk kleuters en min 13-jarigen.



Verdeling van de subsidiebudgetten
Het budget gekoppeld aan het eerste reglement vermindert met 7.000 EUR, nl. van 70.000
naar 63.000 EUR.
Het budget gekoppeld aan het tweede reglement verhoogt met 7.000 EUR, nl. van 85.000
naar 92.000 EUR.

De RvB gaat akkoord met de voorgestelde aanpassingen.
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De sportdienst zal deze voorleggen aan het college (november) en aan de gemeenteraad
(december), zodat deze kunnen ingaan vanaf januari 2016.
7. Bevraging Vlaamse behoeftestudie sportinfrastructuur: input vanuit de sportraad
Johan Heirbaut overloopt het resultaat van de bevraging aan de leden van de raad van bestuur.
1. KNELPUNTEN  SLUITING OF RENOVATIE ?
 Sinbad: te weinig capaciteit
 50m – zwemzone De Ster: verouderde afrastering, geen kleedkamers, …
2. UITWIJKEN NAAR SPORTINFRASTRUCTUUR IN DE REGIO ?
 Zwembad Puyenbroeck: enkele keren per jaar om te duiken
 Zwembad Temse en sporthal Tielrode: voor schoolsportlessen FS De Ark
3. WELKE BEHOEFTE IN SINT-NIKLAAS ?
 Sportzalen voor schoolkinderen (FS De Ark)
 Zwembad voor G-zwemmers (DIWI)
 Zwembad voor duikers (Aquapol)
 Zwembad voor jeugdwaterpolo (WZK)
 Degelijk ingerichte sportzaal in Sinbad (STW)
 Sporthal voor ropeskipping (Kracht en Geduld)
4. WELKE BEHOEFTE VOOR BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR IN DE REGIO ?
 Competitiezwembad 50m (STW en DIWI)
Jef Maes herinnert aan eerder gestelde vraag van de Sint-Niklase Judoclub voor de realisatie van een
grote dojo (dubbele tatami).
8. Overlegcomités, ILV Burensportdienst Waasland
 Voetbaloverlegcomité 22-09-2015, verslag Jean-Pierre Van Den Kerkhove: evaluatie Street
Soccer 2015 en 2de jeugdzomertornooi stad Sint-Niklaas, evaluatie renovatie en onderhoud
voetbalterreinen, onderhoud kunstgrasvelden, rondvraag.
 ILV Burensportdienst, verslag Carine Verleyen: vorming sportfunctionarissen en
zaalwachters, bezoek Invictus Hulst, seniorensportdag, Ontdek De Ster 2016, Vlaams
behoefteonderzoek sportinfrastructuur.
9. Briefwisseling en mededelingen
Weinig reactie op vraag naar gewenste thema’s voor opleiding door Dynamo Project in voorjaar
2016. Conclusie: er wordt geen opleiding aangevraagd.
10. Rondvraag
 Jozef Coene vraagt naar de stand van zaken i.v.m. de defecte boiler van sporthal De Klavers.
Schepen Buysrogge licht toe hoe het komt dat de herstelling zo lang op zich heeft laten
wachten.
 Jean-Pierre Van Den Kerkhove betreurt de houding van SK Belsele ten opzichte van het
voetbaloverlegcomité. De club geeft aan niet meer te zullen deelnemen. Schepen
Buysrogge stelt dat men niet kan worden verplicht, maar is wel bereid om eens poolshoogte
te nemen.
Geen andere punten. De voorzitter dankt iedere aanwezige en sluit de vergadering.

Johan Heirbaut
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