VERSLAG VERGADERING 2 SEPTEMBER 2019
Vergaderzaal Sinbad
Aanwezig
• Dagelijks bestuur: Géry Smet, Harry De Beleyr, Valerie Tack.
• Leden: Caro Buyse, Saïda Chair, Christophe De Grande, Rik Dhollander, Peter Nees, Chris Picavet,
Katty Van Driessche, Peter Van Lijsebetten.
• Stadsbestuur: Peter Buysrogge, Johan Heirbaut, Carine Verleyen.
Verontschuldigd
• Pieter Debaets.

01. Notulen 27-05-2019
Goedgekeurd.
02. Mededelingen
• Erkenning van sportverenigingen:
- wijziging van het erkenningsreglement goedgekeurd door college en gemeenteraad,
zoals voorgesteld door de sportraad,
- geen reactie meer ontvangen van vzw Fogland Foxes Mushing & Footbike Team na
mededeling beoordeling sportraad,
- aanvraag van dansvereniging Eclips kan niet positief worden beoordeeld, wegens
minder dan de helft van haar activiteit in Sint-Niklaas,
- naamswijziging: basketbalclub De Woodstock heet nu Het Sportkaffee,
- Dotcom stopt in competitie van Walivol, zet verder in op volley en Kubb 50+.
• Status aanvragen werkingssubsidies: ca. 140 aanvraagdossiers ingediend door erkende
sportclubs, d.i. quasi gelijk aan voorgaande jaren.
• Voorstel opname Herman De Munck in eregalerij sportgloriën: college volgde het advies
van de sportraad en ging niet in op het voorstel. Chris P deelt mee dat hij daarop
persoonlijk een reactie ontving, namelijk een verwijzing naar het feit dat gewezen
langeafstandszwemmer Willy Van Mele wel is opgenomen in de galerij. Johan H licht toe
dat het college daartoe besliste bij de installatie van de eregalerij in 2006.
 Afspraak: de satellietgroep reglementen zal zich buigen over de criteria die gelden
voor opname in de eregalerij.
03. Terugblik/evaluaties
3.1 Special Olympics 29-05 – 01-06.
Enkele reacties:
- chaotisch verloop bij triatlon (Katty VD),
- weinig Sint-Niklase supporters op de activiteiten (Saïda C en Géry S),

- inrichting Grote Markt met grote tribunes in arenavorm was mooi model voor andere
dergelijke grote manifestaties (Valerie T),
- nu focus verder richten op verdere promotie van G-sport in onze stad (schepen).
3.2 Kampioenenhappening 15-06.
- overhandiging t-shirts na afloop had tot resultaat dat meer groepen bleven zitten tot het
einde; toch weer enkele afwezige groepen genoteerd (Johan H),
- Chris P stelt voor om de fotoshoots uit het programma te lichten (voor of na de show in
aangepast decor) en de kampioenen in groepen/categorieën te presenteren, afgewisseld
met demo’s en filmpjes.
3.3 Midzomersportdag 18-06.
- vlot en aangenaam verlopen, maar slechts ca. 80 deelnemers, ondanks overkoepeling door
Burensportdienst Waasland; vraagtekens bij verderzetting (Carine V),
- is organisatie op een weekdag geen handicap? (Valerie T).
3.4 Zomersportkampen.
- grosso modo goed verlopen, goede samenwerking met clubs en privé-centra, definitieve
deelnamecijfers nog niet gekend (Carine V).
3.5 Steratlon 18-08.
- nieuwe gemengde formule wedstrijd-recreatie positief ervaren, maar nog veel
verbeterpunten, meer dan 400 deelnemers ondanks rotslecht weer, evaluatie moet nog
gemaakt worden samen met medewerkende clubs WTT en ACW (Johan H),
- podiumceremonie verliep chaotisch (Harry DB).
3.6 Baloise Belgium Tour 13-06.
- weinig belangstelling voor ploegvoorstelling, problematische verkeersafwikkeling in
stadscentrum, was slecht weer wel spelbreker? (Géry S),
- rekening houden met moeilijk Sint-Niklase publiek (Harry DB),
- BinckBank Tour en ook de Hammer Series, eventueel in samenwerking met
buurgemeenten, hebben meer potentieel als topevenement met uitstraling voor de stad
(Chris P).
04. Status satellietgroepen
4.1 Stuurgroep ‘meer zwemwater’.
Harry DB en Katty VD woonden elk reeds één vergadering bij. Schepen Buysrogge geeft
toelichting bij de samenstelling van de stuurgroep (schepenen sport en gebouwen,
financieel directeur, stadsarchitect, stadsplanoloog, beleidsadviseur, diensthoofd sport,
beheerder Sinbad en afgevaardigde sportraad). Twee belangrijke items:
- geschikte locatie voor nieuw zwembad,
- meest geschikte formule om te realiseren.
Bij opmaak van het bouwprogramma zullen gebruikers zoveel mogelijk betrokken worden.
4.2 SG Reglementen.
Eerste samenkomst vond plaats op 27-08. Besproken: de twee huidige reglementen voor
werkingssubsidies aan erkende sportverenigingen samenvoegen en vereenvoudigen.
Volgende samenkomst op 26-09 (Johan H).
4.3 SG Communicatie.
Website ‘sinsport’ wordt stopgezet. Géry S zal webmaster informeren.
Alle informatie over werking sportraad komt op website stadsbestuur, ook verslagen van
zodra goedgekeurd.
4.4 SG Events en sportforum.
Satellietgroep moet nog opstarten, belangstelling vanwege Maxine Van Dorpe (was
kandidate voor sportraad) om deel te nemen (Caro B).

Kan er iets worden georganiseerd met e-sports? (Chris P).
Voorlopige planning eerste sportforum: vrijdag 24 april, eventueel in ’t Bau-huis.
4.5 SG Doelgroepen.
Saïda C gaat een opleiding masterclass ‘lokaal sportbeleid’ volgen.
Carine V stelt een doorstart voor van de werkgroep ‘sport en welzijn’ die bestond in de
vorige bestuursperiode.
Schepen vraagt om ook aandacht te besteden aan doelgroep 12-plus.
4.6 SG Voetbaloverlegcomité.
De vraag werd gesteld om naast de clubs aangesloten bij Voetbal Vlaanderen, ook Walivo te
betrekken. Voorstel niet aanvaard. (Géry S)
4.7 SG Subsidiëring infrastructuurprojecten.
Uit vorige sportraad zullen Jozef Coene, Johan Pauwels, Werner Heymans, Fons Dhooghe en
Jean-Pierre Pannecoucke verder deel uitmaken van deze satellietgroep. Uit de huidige
sportraad: Géry S en Peter VL. Eerste vergadering op 07-10 om 15 uur.
4.8 SG Ontwikkeling sport in de stad.
Samenkomst voorzien in de loop van september. Eerste stap wordt opmaak inventaris van
sportfaciliteiten in Sint-Niklaas. (Valerie T)
05. Beleidsprogramma 2019-2024 en Meerjarenplanning 2020-2025 van het stadsbestuur
Schepen Buysrogge deelt mee dat de MJP 2020-2025 zal worden voorgelegd aan de
gemeenteraad in december. Het college zal de voorbereiding ervan over ca. een maand
finaliseren. In de vergadering van 5 november zal de schepen toelichting geven aan de
sportraad.
De voorzitter vraagt voorafgaandelijk een overleg van het DB met de schepen. Schepen akkoord.
06. Vraag AGB ’t Bau-huis ivm BK Golfbiljart 2021
De sportraad geeft gunstig advies bij de programmering van het BK Golfbiljart in mei 2021 in ’t
Bau-huis. Wat de financiële kant van de zaak betreft, neemt de sportraad geen standpunt in.
07. ILV Burensportdienst Waasland: kennisneming verslag
Geen opmerkingen.
08. Planning plaatsbezoeken sportsites Sint-Niklaas
Reeds bezocht: sportcentrum De Klavers (27 mei) en Sinbad (2 september, voorafgaand aan
deze vergadering).
Gepland: sportcentrum De Witte Molen (9 december, voorafgaand aan vergadering).
Te plannen: sportcentrum Puyenbeke, op een zaterdag.
09. Rondvraag
• Melding Johan H: voorstel ontvangen van Walter Cant om 80-jarige openwaterzwemster,
Denise Verbraecken, in de kijker te plaatsen. Zal worden opgenomen in kader van
academische hulde sportlaureaten.
• Melding schepen: opening dojo De Witte Molen op 18 september.
• Melding Carine V: geplande sportevenementen september, nieuwe folder ‘sportlessen’
en flyer ‘Maand van de sportclub’.
De voorzitter sluit de vergadering.
Johan Heirbaut

