RAAD VAN BESTUUR
verslag vergadering 30 november 2015, vergaderzaal Sinbad.
Aanwezig:
Marc Maertens, voorzitter, Géry Smet, ondervoorzitter, Peter Buysrogge, schepen voor sport, Johan Heirbaut,
diensthoofd sport, Carine Verleyen, sportfunctionaris.
Michel De Grande, Wilfried Van Osselaer, Geert Rombouts, Jef Maes, Johan Pauwels, Jozef Coene, Ivan Van Hove,
Jean-Pierre Van Den Kerkhove, Jean-Pierre Pannecoucke, Annick Strijbol, Jean-Paul Geysen, Guido Van Bastelaer, André
Hoste, Alfons Dhooghe, Peter Van Lijsebetten, Roxane Dewulf, disciplineafgevaardigden.
Katty De Bruyn, Werner Heymans, Katty Van Driessche, deskundigen.
Verontschuldigd:
Leslie Wauman, Rik Dhollander.

De voorzitter heet iedereen welkom.
01. Notulen vergadering raad van bestuur 26-10-2015
 Michel De Grande was aanwezig maar staat niet vermeld.
 Juiste titulatuur voor mevrouw Annemie Bogaert: clustermanager bij het stadsbestuur voor
de sectoren cultuur en vrije tijd.
 Jean-Pierre Van Den Kerkhove: subsidieaanvraag sportinfrastructuurproject SK Gerda werd
niet genotuleerd. Volgens Johan Heirbaut staat FC Herleving Sinaai verkeerdelijk vermeld in
de plaats van SK Gerda.
Verder geen opmerkingen.
02. Erkenning en schrapping
 Vragen tot erkenning:
- Worstelclub Olymp: gunstig advies voor erkenning
- Zvc Atletico Sint-Niklaas: gunstig advies voor erkenning
- LRV Lijsdonckruiters: omdat de plaats van de activiteiten zich bevindt in Waasmunster
wordt, zoals voorzien in het reglement, de aanvraag niet ontvankelijk verklaard.
- Amateurvoetbalclub As das zeker da: gunstig advies voor erkenning.
 Schrapping:
- Zvc VIO staakt de activiteiten.
Johan Heirbaut overhandigt de leden een brochure met de contactgegevens van de
sportverenigingen. Hij vraagt deze na te kijken en eventuele aanpassingen per mail/brief aan de
sportdienst te bezorgen.
03. Evaluaties
 Swimmathon 20-11-2015, Carine Verleyen: Sint-Niklaas behaalde een eervolle 3de plaats in
de competitie voor “zwemzotste zwembad” in Vlaanderen. In totaal werd in Sinbad 579Km
750m afgelegd door individuele zwemmers (258Km 175m), clubs (66Km 400m) en scholen
(255Km175m).
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Uitstap 28-11-2015, Marc Maertens: deze wordt uitgesteld, enerzijds wegens afgelasting
van alle geplande rondleidingen in het Federaal Parlement tengevolge van de verlenging
van het verhoogde dreigingsniveau en anderzijds door annulering van de footlunch SK SintNiklaas/La Louvière Centre.

04. Komende activiteiten
 Activiteiten ‘Sinsport voor Iedereen’, Johan Heirbaut: de extra promotie is gestart voor de
vierde manifestatie van de campagne nl. de 31ste Kerstwandeling, georganiseerd door
wandelclub de Reynaertstappers op 13-12-2015 vanuit sportcentrum De Klavers.
 Intercultureel forum 21-12-15, Johan Heirbaut: de dienst samenleving wil een
ontmoetingsruimte creëren voor verschillende culturen. Er worden vertegenwoordigers van
de verschillende adviesraden gevraagd om een infostand te bemannen tussen 18u00-21u00.
Jean-Pierre Van Den Kerkhove is kandidaat voor de sportraad, waarvoor dank.
05. Budget stadsbestuur 2016: mededeling
Schepen Buysrogge verwijst naar het overzicht van de geplande investeringen dat hij in vorige
vergadering gaf en leest vervolgens volgende tekst voor:
Het college nam kennis van het advies van de adviesraden bij de budgetvoorstellen 2016.
Aan de adviesraden van sectoren die werken met Vlaamse subsidies wordt meegedeeld dat de middelen
voor jeugd, cultuur, sport, flankerend onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, integratie en
kinderarmoedebestrijding in BBC worden vervangen door één totaalbedrag dat boekhoudkundig niet
verder mag worden versleuteld. Het aandeel van elke sector in het totaalbedrag is door Vlaanderen niet
meegedeeld en ontraceerbaar. In het totaal gaat de integratie van de subsidies voor 2016 gepaard met
een vermindering van 117.520 EUR aan subsidies tegenover 2015. De stad zet hier echter geen
besparing tegenover. De voorziene uitgaven blijven behouden.
06. Subsidies
 Sportinfrastructuurprojecten 2015
De subsidiecommissie legt haar definitief verdelingsvoorstel voor op basis van de
gerealiseerde uitgaven, nl.:
- AC Waasland: 1.710 EUR (reeds betaald)
- VK White Boys: 4.099,15 EUR
- Kracht en Geduld: 4.399,30 EUR
- KFC Herleving Sinaai: 4.591,72 EUR.
Totaal: 14.800,17 EUR. Saldo (van budget 15.200 EUR): 399,83 EUR.
Aanwending saldo:
- subsidiëring deelproject SK Gerda, aangevraagd in 2014 en thans uitgevoerd: 50%
van 538,65 EUR = 269,33 EUR
- saldo 130,5 EUR toe te voegen aan subsidies manifestaties 2015 in casu het
G-tafeltennistornooi.
De raad gaat akkoord.


Sportinfrastructuurprojecten 2016
De aanvraag van Sportcentrum De Jasmijn is onontvankelijk, omdat men het project wil
realiseren op grond die niet in eigendom is van De Jasmijn en waar De Jasmijn geen
huurrecht over heeft.
De subsidiecommissie heeft de zes overige subsidieaanvragen onderzocht en formuleert
volgend voorstel:

1.
-

Kracht en Geduld
project: deel 2 project 2015 (1) aanbrengen isolatie aan onderkant nieuwe vloer bovenzaal, (2)
vernieuwen verwarmingsinstallatie benedenzaal
2

-

raming kostprijs materialen: € 12.715,60 + € 4.618 = € 17.333,60 excl btw
status: in uitvoering
advies 2015: gunstig, subsidie spreiden over 2015 en 2016, telkens op basis van € 8.666,80.

2.
-

-

VK White Boys
project: (1) heraanleg bestaande parking en egaliseren met uitbreiding, (2) vernieuwen dakbedekking
onthaal-/opslagruimte, (3) vervangen defecte garagepoort, (4) overkapping materiaalopslag, (5)
plafond en verluchting kleedkamer
raming kostprijs materialen: (1) 6.570 EUR + (2) 2.185,61 EUR + (3) 386,49 + (4) 231,21 + (5) 216,51 =
9.589,82 EUR excl btw
status: uit te voeren
advies: gunstig.

3.
-

Girls Football Academy
project: vervanging 2 gasradiatoren in kleedkamers
kostprijs materialen: € 2.376,96 excl btw
status: uitgevoerd september 2015
advies: gunstig.

4.
-

SK Gerda
project: (1) verven en herstellen deuren, (2) vernieuwen douches en leidingen
raming kostprijs materialen: (1) € 538,65 excl btw + (2) € 7.942,0 excl btw
status: (1) uitgevoerd, (2) nog uit te voeren
advies: (1) subsidiëren uit saldo 2015, (2) gunstig voor 2016.

5.
-

LWM Kettermuitvrienden
project: schutterszaal brandveilig maken
raming kostprijs materialen: € 2.238,54 excl btw
status: nog uit te voeren
advies: gunstig.

6.
-

Wase Tennisclub
project: (1) vernieuwen verlichting tennisterreinen 1, 2 en 3, (2) vervangen lampen tennishal
kostprijs materialen: (1) € 20.450 excl btw + (2) € 4.395,81 excl btw
status: uitgevoerd
advies: gunstig, doch enkel voor (1) en te spreiden over 2016 en 2017. Ongunstig voor (2), omdat dit
niet behoorde tot de initiële aanvraag.

-

Op basis van het totaal van alle aanvaarde ramingen, kan elk project voor 37,038 % betoelaagd
worden.
 Sportmanifestaties 2015
Het voorstel tot verdeling van de subsidies, toegepast volgens het nieuw reglement, wordt verdeeld
onder de leden en toegelicht door Johan Heirbaut.
 Subsidies voor kwaliteitsvolle sportverenigingen
De leden ontvangen het subsidievoorstel. Johan Heirbaut geeft de nodige info.
 Subsidies ter verbetering van de jeugdopleiding
Ook dit voorstel wordt voorgelegd aan de raad en verduidelijkt door Johan Heirbaut.
De Rvb gaat akkoord met de verschillende subsidievoorstellen.
Marc Maertens dankt de leden van de commissie voor hun inbreng en Johan Heirbaut met zijn
medewerkers voor het geleverde werk.
07. Academische Huldiging van Sportlaureaten 20-12-2015
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De kampioenen werden ingediend door AC Waasland, AMT, Gym Team Sint-Niklaas,
TK Kracht en Geduld, TK Rust Roest, Sport Aerobicsclub Atletica, Ippon, Saigen,
Schermgilde De Klauwaerts, Handboogschutters Sector SN LW, LRV Lijsdonckruiters, SiniBeach, Boulderzaal City Lizard, Swimming Team Waasland, Diwi en Vanomobil MTB Cycling
Team.
 Kandidaten “Prijs voor Sportverdienste”: na toelichting van de criteria stelt Johan Heirbaut
de kandidaten voor: André Milliau (voorzitter TK Kracht en Geduld), Petra Mermans en
Peter Douha (beiden VanomobilMTB Cycling Team). De RvB nomineert de laatste twee
niet, vermits over hen enkel sportieve prestaties worden voorgelegd. André Milliau wordt
genomineerd.
 Kandidaten “Trofee voor Sportprestatie”: Johan Heirbaut licht de criteria en kandidaturen
toe: Lukas Frankaert (City Lizard), Dries Koekelkoren en Tom Van Walle (Sini Beach),
Yannick Meyer (AC Waasland), Maarten Seghers (3coach), Jeroen Van De Vijver (Vanomobil
MTB Cycling team), Lisa Verschueren (TK Sportiva Sint-Gillis Waas) en het Vanomobil MTB
Cycling team.
Rvb nomineert alle voorgestelde personen.
(N.v.d.r.: De RvB nomineert in de week van 7 december bijkomend het trio Lissa Van Brande,
Aaike Foubert en Marlies Torfs van Fysiofit Aerobic Team.)
08. Eregalerij van Sint-Niklase Sportlaureaten: voorstel voor opname
De voorzitter ontving het voorstel om gewezen wielrenner, Gilbert Maes op te nemen in de
eregalerij in Sinbad. Het voorstel wordt aanvaard, voornamelijk op basis van het criterium “de
betrokkene genoot een uitzonderlijke populariteit”. De RvB zal dit advies overmaken aan het
college..
09. Overlegcomités
Er hebben geen vergaderingen plaatsgevonden.
10. Algemene vergadering 01-02-2016: programma
 Voorstelling G- sport brochure, aftoetsen voorstellen vorming G-sport, toelichting
subsidieverdeling, sportinvesteringen 2016 door schepen Buysrogge,…
 Voorstel Geert Rombouts: de clubs warm maken voor het indienen van kandidaturen Prijs
voor Sportverdienste.
11. Briefwisseling en mededelingen
 Activiteiten sportraad 2016:
- Data vergaderingen Rvb: 11/1-7/3-2/5-6/6-12/9-7/11 en 5/12
- Academische Huldiging: 18-12
- Kampioenenhappening (waarschijnlijk): 17/6.


Mededelingen:
- Op 10-12-15 gaat “Safety First – The Movie” in première. De organisatie wil bij wijze van
promotie een sportclub 200 gratis tickets cadeau doen. Info wordt doorgemaild.
- 18-3-16: uitreiking Oost-Vlaamse Sportringen in ICC Gent.

12. Rondvraag
 Bij zijn bezoek aan het G-tafeltennistornooi in sporthal De Witte Molen stelde Jozef Coene
vast dat de inkomdeur voor rolstoelgebruikers niet automatisch opent. Deze moet geopend
worden door de rolstoelgebruiker zelf en dit in de richting van het hellend vlak. Een
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moeilijke situatie voor de persoon in kwestie. Schepen Buysrogge zegt dat het probleem
gekend is en dat er reeds gezocht wordt naar een oplossing.
Geert Rombouts vraagt herstelling van de fietsenstalling aan sporthal De Klavers.
Wordt volgens schepen Buysrogge binnenkort uitgevoerd.

Geen andere punten.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor de constructieve medewerking en sluit de vergadering.

Carine Verleyen
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