
 
 

VERSLAG VERGADERING 5 november 2019 
Vergaderzaal Sinbad 

Aanwezig 
• Dagelijks bestuur: Géry Smet, Harry De Beleyr, Valerie Tack, Pieter Debaets. 
• Leden: Caro Buyse, Christophe De Grande, Rik Dhollander, Chris Picavet, Peter Van Lijsebetten,. 
•  Stadsbestuur: Peter Buysrogge, Johan Heirbaut, Carine Verleyen. 

Verontschuldigd 
• Peter Nees, Katty Van Driessche. 

 
De voorzitter licht het ingediende ontslag van Saïda Chair toe. 
Maxine Vandorpe is ingegaan op zijn vraag om de vergadering bij te wonen en af te toetsten of 
zij zou willen fungeren als opvolgster van Saïda. Maxine deelt mee dat ze haar lidmaatschap 
nog even in beraad houdt en na deze vergadering uitsluitsel zal geven.  
 
 
01. Notulen vergadering 02-09-2019 

Goedgekeurd. 
 

02. Mededelingen 
• Erkenning van sportverenigingen: de vraag voor erkenning van dansvereniging Eclips 

wordt nu gesteld enkel voor de afdeling Sint-Niklaas. Ook deze vraag kan niet positief 
worden beoordeeld wegens minder dan de helft van de activiteiten in Sint-Niklaas. 

• Verwerking aanvragen werkingssubsidies en subsidies sportmanifestaties wordt 
binnenkort gefinaliseerd en zal voorgelegd worden aan het college begin december. 

• Afsprakennota stadsbestuur-adviesraden is nog niet geactualiseerd en blijft van 
toepassing tot een nieuwe nota is opgemaakt (waarschijnlijk voorjaar 2020). 

 
03. Beleidsprogramma 2019-2024 en Meerjarenplanning 2020-2025 van het stadsbestuur 

Schepen Buysrogge geeft aan de hand van een ppt toelichting over de geplande 
investeringen aan sportsites De Klavers, Ter Beke, De Mispelaer, Gerard Bontinckstadion, 
De Witte Molen en Puyenbeke waar wordt stilgestaan bij de plannen voor de bouw van 
een nieuw zwembad in combinatíe met outdoor-sportfaciliteiten. 
De sportraad gaat akkoord maar vraagt vanuit de satellietgroep ‘Sportontwikkeling in de 
stad’ om de geplande investeringen aan site De Witte Molen tijdelijk uit te stellen 
rekening houdend met het voorstel dat zal ingediend worden op basis van bezetting en 
behoefte. Harry DB vraagt hierbij zeker rekening te houden met de noden van de scholen.  
De renovatie en uitbreiding van de parking kunnen gezien de hoogdringendheid wel reeds 
aangevat worden. 
 



 
 

04. Status satellietgroepen 
• Reglementen: de twee huidige reglementen voor werkingssubsidies aan erkende 

sportverenigingen werden samengevoegd en vereenvoudigd.  
Johan H. overloopt het voorstel via ppt. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

• Communicatie: vergelijking met communicatie sportraad andere gemeenten, 
kandidatuurstelling Gerben Van De Voorde voor o.a. nieuwe sportraadwebsite, 
tegemoetkoming aan de vraag van sportclubs over samenstelling nieuwe sportraad en 
visie. 

• Events en sportforum (thema, datum, plaats, …):  
Events: brainstorming over groot evenement om sport te promoten en Sint-Niklaas op 
de kaart te zetten + wijken/stratentornooi (de sportiefste straat?) waarbij jong en oud 
betrokken wordt met als doel naast de georganiseerde sporter ook de individuele én de 
potentiële sporter te bereiken. 
Sportforum: op vraag van de voorzitter onderzoekt Johan H. datum en plaats voor:  

-a) een sportinfomoment (voorjaar 2020) voor de individuele en georganiseerde 
sporter met voorstelling meerjarenplanning door schepen Buysrogge inclusief 
input/interactiemoment. 
-b) algemeen Sportforum (18-09 of 09-10-20) in het Bauhuis. 
Harry DB stelt als voorbeeld o.a. het Sportforum van de gemeente Ede in 
Nederland. Hij vindt het wenselijk sportclubs vooraf schriftelijk te informeren 
over de samenstelling en de visie van de nieuwe sportraad en het geplande 
infomoment.  

• Doelgroepen: wordt geheroriënteerd, meeting werkgroep ‘sport en welzijn’ op 05-12 
voor de doelgroep G-sport, Michel Van Bogaert verantwoordelijke seniorensport Okra+ 
Waas en Dender tevens voorzitter Dotcom Senioren Volleybal en Kubb én lid van de 
seniorenraad vraagt een satellietgroep senioren.   

• Voetbaloverlegcomité: kennisneming verslag 01-10 volgens Harry DB met als 
aandachtspunten onderhoud voetbalterreinen en jeugdvoetbaltornooi. 

• Subsidiëring infrastructuurprojecten: vergadering 07-10. Er werden 8 projecten 
ingediend voor 2019 en voor 2020 (meer info volgende vergadering). 

• Ontwikkeling sport in de stad: behoefteonderzoek competitief/recreatief/commercieel 
sporten, schoolsport, indoor/outdoor infrastructuur, toelichting kandidatuur Wim 
Bauwens. 
 

05. Status stuurgroep ‘meer zwemwater’ 
15-11 plaatsbezoek zwembad Kortrijk en Roeselare.  
Pieter DB vindt zwembad Nekkerpool in het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum  
De Nekker te Mechelen een goed voorbeeld. 
 

06. Academische hulde van sportlaureaten 15-12 
Kandidaturen moeten ingediend worden uiterlijk 30-11. 
De vergadering prefereert zoals,in het verleden een verkiezing met ontbijt . Gastspreker 
José De Cauwer. Optie Trofee Beloftevolle Jongere trofee wordt meegenomen naar 2020. 
 

07. Terugblik/evaluaties 



• Carine V. verslaat 11e editie ‘Maand van de sportclub’ waarbij Sport Vlaanderen het 
concept onder de loep heeft genomen. Eén van de quick wins die uit de 
klankbordsessies is gekomen, is het belonen van enkele van de 480  deelnemende  
Oost-Vlaamse sportclubs via loting. Zo krijgt gevechtsportclub “Bujikan Sint-Niklaas” 
een opleidingscheque van VTS (Vlaamse Trainersschool) ter waarde van 100 EUR. 

• Ballonloop 08-09: toporganisatie volgens Valerie T en Christoph DG met jaar na jaar een 
stijgend aantal deelnemers (deze editie 2700). 

• De Sint-Niklase Petanquecup werd gewonnen door PC Hemelsbreedte, gevolgd door 
Belseelse PC en PC Malpertus. Het finaletornooi werd met 26 ploegen gespeeld op  
14-09 en werd gewonnen door Malpertus 3, gevolgd door Clementwijk 2 en  
PC Hemelsbreedte. 

• Sportmarkt 19-09: 1400 leerlingen van het 5de en 6de leerjaar namen deel aan deze sport 
tryout op site De Witte Molen. De medailles als beloning voor 10 uitgeprobeerde 
sporten werden erg op prijs gesteld. Volgende editie: 17-09-20 

• Scholenveldloop (25-09) en Bike&Run (02-10) zijn beide vlot verlopen. 1200 kinderen 
van de lagere school namen deel aan de veldloop en 212 duo’s (een recordaantal) aan 
Bike&Run. Volgende edities: 23 en 30-09-20. 
 

08. Criterium Walo, RTS , ACW met streekproducten 
AC Waasland, Running Team Sinaai en WALO organiseren elk in een deelgemeente een 
loopwedstrijd. Het idee groeide om deze wedstrijden te bundelen in één Sint-Niklaas’ 
Loopcriterium.  
Er wordt aan de stad een financiële tussenkomst gevraagd om de lopers die deelnemen 
aan de drie wedstrijden op de slotwedstrijd een goodiebag (met stadslogo) te geven met 
hierin een streekproduct uit elke deelgemeente.  

 
09. ILV Burensportdienst Waasland kennisneming verslag 

 
10. Planning plaatsbezoeken sportsites Sint-Niklaas 

09-12 bezoek sportcentrum De Witte Molen om 18u30 gevolgd door vergadering om 
19u30. Bezoek site Puyenbeke volgt na nieuwjaar (zal plaatsvinden op zaterdag). 
 

11. Data vergaderingen eerste jaarhelft 2020 
din 14-01 in de Klavers, maa 16-03 in Sinbad, din 05-05 in de Klavers, maa 08-06 in 
Sinbad.  
 

12. Rondvraag 
• Pieter DB kreeg de vraag of het geen problemen geeft qua belangstelling dat de 

interscolaire zwemwedstrijden STW samenvallen met de Sint-Niklaas Run op 17-11. 
Volgens schepen Buysrogge trekken beide evenementen een ander publiek aan. 

• Chris P meldt dat in 2020 de UCI en Flanders Classics de wereldbekerwedstrijden 
veldrijden zullen hervormen naar een criterium van 16 wedstrijden. 
Het zal steeds moeilijker worden voor de Waaslandcross om toppers binnen te halen en 
om een geschikte datum te vinden. 

 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

 
 



Carine Verleyen 
 
 


