RAAD VAN BESTUUR
verslag vergadering 07 mei 2018
Vergaderzaal, Sinbad.

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

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de verontschuldigden.
01. Notulen vergadering raad van bestuur 13-03-2018
Geen opmerkingen, verslag goedgekeurd.
Actualisering sportraad : nog te vervolledigen dossiers via Jean-Pierre Van Den Kerkhove,
Jean-Pierre Pannecoucke en Luc Declercq.
02. Erkenningen, schrappingen, naamswijzigingen
• Geen aanvragen tot erkenning of naamswijzigingen.
• Brandweerstappers Sint-Niklaas worden geschrapt.
03. Op te volgen punten uit vorige vergadering
03.1 Special Olympics 2019
Schepen Buysrogge meldt dat het College van Burgemeester en Schepenen vandaag beslist
heeft het engagement aan te gaan samen met Beveren om de Spelen in mei 2019 te
organiseren en hiervoor de nodige budgetten te voorzien.
03.2 Interesse ploeg(en) Walivo voor terrein Modelhelicopterclub zal volgens Jean-Pierre
Pannecoucke pas geweten zijn na 15-08.
03.3 Registratie aanwezigen algemene vergadering: Johan Heirbaut liet de aanwezigheidslijst
nakijken. Hij licht toe dat 7 personen hebben ingetekend voor verschillende organisaties maar
dat ze allen zetelen in de desbetreffende sportclubs.
03.4 Geannuleerd scholenvoetbaltornooi 12-04: Jean-Pierre Van Den Kerkhove vindt dit spijtig.
In eerste instantie waren 6 ploegen ingeschreven. Twee ploegen hebben daarna geannuleerd,
bijgevolg was er te weinig belangstelling om het tornooi te laten plaatsvinden.
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Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) organiseert ook tornooien voor basisonderwijs op
woensdagnamiddag. Harry De Beleyr onderhoort of er een eventuele samenwerking mogelijk is
om dergelijk tornooi of onder een nieuwe vorm te organiseren.
Carine Verleyen deelt mee dat er een nieuw gesubsidieerd project voor naschoolse sport is
gelanceerd door Sport Vlaanderen waarbij het de bedoeling is dat in samenwerking met o.a.
sportclubs direct na schooltijd in of in de dichte nabijheid van de school sport wordt gegeven.
De stad heeft de intentie om daar op in te tekenen. Misschien is hier een mogelijkheid om
dergelijk tornooi te organiseren.
03.5 Toelichting stadsmonitor 2017: Rik Dhollander was samen met vertegenwoordigers van
andere stadsraden aanwezig. Het ging over een tevredenheidonderzoek bij de inwoners van de
stad over een 100 -tal items. De Sint-Niklase resultaten werden vergeleken met deze van de
andere centrumsteden. Omdat deze te divers zijn raadt Rik aan het item “stad in cijfers” op de
website van de stad te raadplegen.
04. Evaluaties
04.1 Paassportkampen 03 – 13-04: De 40ste editie is volgens Carine Verleyen goed verlopen met
853 deelnemers goed voor 1055 inschrijvingen.
04.2 Ontdek De Ster 26-04: 1650 deelnemers waren paraat. De nieuwe activiteiten
“steravontuur met minipaardjes” en “hangmatyoga” waren zeer succesvol. BUSO ’t Vurstjen uit
Evergem nam voor de eerste keer deel. De datum voor 2019 is nog niet gekend. Normaliter zou
dit 25 april zijn (gewoontegetrouw de eerste donderdag na de paasvakantie) maar de
Buitenspeeldag vindt plaats op woensdag 24 april. Dit zou problemen kunnen geven voor
logistieke ondersteuning en personeelsinzet. Wordt bij de verschillende gemeenten van de
Burensportdienst Waasland afgetoetst.
05. Mededelingen
05.1 Data vergaderingen raad van bestuur 2de jaarhelft: 17-09, 06-11, 03-12.
05.2 Campagne Sportersbelevenmeer 2018: de eerste Sint-Niklase activiteit is de
Midzomersportdag op 19 juni (promotiefolders worden uitgedeeld en Carine Verleyen doet een
warme oproep om deel te nemen), de fakkeltocht op De Ster is verboden en een activiteit
gekoppeld aan de organisatie “Putteke Winter” wordt negatief geadviseerd door de directie.
Mogelijke andere optie is een wandel/loopevenement in Sinaai (misschien gekoppeld aan de
jaarlijkse Halloweentocht), de Steratlon wordt gepromoot met accent op gezinnen evenals de
zwemmathon die waarschijnlijk op 18-11 plaatsvindt, voor de maand van de sportclub
(september) wordt binnenkort een oproep gelanceerd om een mooie belevingsfoto van je
sportclub in te sturen waarbij de winnende foto zal gebruikt worden op folders en affiches.
05.3 Volgens Johan Heirbaut wordt de oproep voor het indienen van dossiers werkingssubsidies
volgende week verstuurd.
06. Komende activiteiten
06.1 De OKAN-sportdagen op 14 en 17-05 worden gecoördineerd door collega Jan Thuy.
OnthaalKlassen voor Anderstalige Nieuwkomers komen kennismaken met de sportdienst en
kunnen daarna proeven van verschillende sporten.
06.2 Kampioenenhappening 15-06 : Jean-Pierre Van Den Kerkhove vraagt rekening te houden
met het feit dat er voor de jeugdploegen van de Belgische Voetbalbond 2 competities
plaatsvinden (van september tot december en van januari tot eind april) met verschillende
ploegen. Daar kunnen dus twee kampioenenploegen uit volgen.
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Volgens Johan Heirbaut worden demo’s gegeven door Lissa Van Brande, wereldkampioene
sportaerobics, een demogroep mannelijke ropeskippers en de Rugbyclub uit Hamme die sinds
dit jaar traint in sportcentrum De Witte Molen.
Niet iedereen van de leden heeft de oproepingsbrief ontvangen.
Géry Smet en André Hoste bieden zich aan om te assisteren bij het onthaal.
06.3 Midzomersportdag 19-06 folders zijn bedeeld in de vergadering.
06.4 Beachvolley Happening 22 – 26-06: Luc Declercq meldt dat de beachvolleywedstrijden
zowel recreatief als competitief identiek zijn aan deze van vorig jaar. Op dinsdag is er opnieuw
G- sport netbal en een petanquetornooi voor senioren. Voor de scholensessies worden nog
trainers gezocht. Het event zal “Memorial Annick Strijbol” heten.
06.5 Lotto Street Soccer 10-07 is volgens collega Jan Thuy in voorbereiding.
07. Overlegcomités, ILV Burensportdienst Waasland
07.1 Burensportdienst Waasland: op 24-04 enkel praktische voorbereiding Ontdek De Ster.
07.2 Jean-Pierre Van Den Kerkhove verslaat het laatste VOC: afspraken inzaaien terreinen,
gebruik herbiciden, waterprobleem kunstgrasveld op terrein Puyenbeke (is ondertussen
opgelost), drainage kleine terreintjes site Ter Beke, voorstellen memorandum, activiteiten
worden doorgegeven aan Michel De Grande voor Sinsport, 19 juni volgende vergadering op
Gerda.
08. Slotactiviteit raad van bestuur lopende bestuursperiode
De voorzitter stelt een bezoek aan Sport Vlaanderen Gent voor op 10 of 17-11 al dan niet met
partner?
Reacties RVB: bezoek Sport Vlaanderen enkel door leden en diner in het Waasland met partner
of bezoek Ghelamco arena met diner + bezoek aan bedrijf Ganda ham in de buurt.
09. Briefwisseling en mededelingen
• Frederic Pultyn vraagt naar de intentie van de stad Sint-Niklaas i.v.m. 1000 Km fietsen
voor Kom op tegen kanker 2019.
• Sport Vlaanderen lanceert een “gesubsidieerde projectoproep naschoolse sport” voor het
1ste en 2de secundair onderwijs.
• Enkel september wordt door Sport Vlaanderen nog uitgeroepen tot maand van de
sportclub. In de maand mei loopt nu de campagne “Buiten beleef je meer”.

10. Toekomstige werking sportraad
Toelichting rapport werkgroep door Jean-Paul Geysen aan de hand van een powerpointpresentatie.
Enkele reacties vanuit de raad:
Rik Dhollander pleit voor strikt 12 leden + diensthoofd sport en een tweede persoon sport, 2/3
van een bepaald geslacht is volgens hem niet nodig, hij pleit voor capabele mensen verkozen
door een neutraal orgaan.
Volgens Michel De Grande en andere leden zal dit een moeilijke verkiezing worden.
André Hoste vraagt zich af of op het Sportforum een vereiste aanwezigheid is zoals op de
huidige algemene vergadering (niet nodig).
Ivan Van Hove informeert of het sportforum 1x/jaar voldoende is (kunnen er 2 zijn).
Katty Van Driessche hoopt op een neutrale verkiezing.
Harry De Beleyr looft het voorstel en het geleverde werk door de werkgroep, hij vindt de
toekomstige disciplineoverschrijdende werking positief en ook de bevraging van individuelen.
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Jozef Coene maakt zich de bedenking dat er een grote inzet zal gevraagd worden van de 12
leden.
Jan Pauwels informeert naar mogelijke leeftijdscriteria (niet voorzien).
Luc Declercq heeft vanuit zijn ervaring een hele reeks bedenkingen/voorstellen o.a. dat men
moet opletten voor een terugval in het oude stramien van het sportforum tegenover de
algemene vergadering, hij wijst op het vele werk indien na het forum een plenaire vergadering
zou plaatsvinden.
Carine Verleyen informeert naar de inbreng van het team jeugd- en vrijetijdsparticipatie (is nog
niet uitgewerkt).
De werkgroep brengt in de vergadering van juni het vervolg van het voorstel.
11. Memorandum 2019-2024
De voorzitter licht het ontwerp toe.
De definitieve versie wordt voorgelegd aan de beleidscel mits de aanpassingen/schrappingen
vanuit de vergadering.
Jean-Pierre Van Den Kerkhove pleit voor het behoud van renovatie/onderhoud voetbalterreinen
anders wordt dat een financieel probleem voor de clubs.
12. Rondvraag
Carine Verleyen vraagt vanuit het overleg van het team jeugd- en vrijetijdsparticipatie het
akkoord van de RVB voor het organiseren van een City Run in het najaar 2018 (mogelijks
voorjaar 2019). RVB geeft groen licht maar Michel De Grande vraagt de periode van de
Ballonloop te mijden.

De voorzitter dankt hierop iedereen en sluit de vergadering.

Carine Verleyen
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