VERSLAG VERGADERING 9 DECEMBER 2019
Vergaderzaal Sportkaffee De Witte Molen
Aanwezig
• Dagelijks bestuur: Géry Smet, Harry De Beleyr, Pieter Debaets.
• Leden: Caro Buyse, Christophe De Grande, Peter Nees, Katty Van Driessche, Peter Van Lijsebetten,
Maxine Vandorpe.
• Stadsbestuur: Peter Buysrogge, Johan Heirbaut, Carine Verleyen.
Verontschuldigd
• Valerie Tack, Rik Dhollander, Chris Picavet.

01. Installatie nieuw lid sportraad
Maxine Vandorpe heeft de functie aanvaard en wordt lid ter vervanging van Saïda Chair.
02. Notulen vergadering 05-11-2019
Goedgekeurd.
03. Mededelingen
• Erkenning van sportverenigingen:
- Amateurvolleybalclub Bordje Brol (Walivol): positief advies sportdienst.
- AeroSkills (sports aerobics): voldoet aan voorwaarden, positief advies sportraad.
- Worden geschrapt: amateurvolleybalclub Dokinap (staking activiteiten),
amateurvoetbalclub VK Rodeo en zaalvoetbalclub Team Legendary (spelen
thuiswedstrijden buiten Sint-Niklaas).
- Beoordeling status “slapende club” Sportcomité De Zwaan Sinaai voor advies naar
satellietgroep reglementen.
• Status verdeling subsidies 2019: werkingssubsidies, subsidies voor sportmanifestaties en
voor sportinfrastructuurprojecten zijn toegekend door het college en worden dit jaar
nog betaald.
04. Subsidies voor sportinfrastructuurprojecten 2020: verdelingsvoorstel
Johan H licht het voorstel van de satellietgroep toe. De aanvragen van Vos Reinaert (3de schijf),
HQ Gaming Club (2de schijf), VK White Boys, Herleving Sinaai, Tennisclub Wase, Kracht en
Geduld en AC Waasland worden weerhouden. De aanvraag van FC Gerda Waasland voldoet niet
bij gebrek aan een begeleidende offerte.
Door verhoging van het subsidiebudget voor sportmanifestaties en infrastructuurprojecten
verhoogt het deelbudget voor infrastructuurprojecten alvast van 15.200 naar 18.000 EUR.
Het voorstel wordt nog dit jaar aan het college voorgelegd.

05. Status satellietgroepen
5.1 SG Reglementen.
Kwam samen op 25 november. Naar aanleiding van de vraag gesteld in vorige vergadering
bij de voorstelling van het ontwerp van nieuw reglement voor werkingssubsidies, stelt de SG
voor om de forfaitaire basissubsidie voor sportclubs niet aangesloten bij een erkende Vlaamse
sportfederatie, alsnog afhankelijk te maken van het aantal sportactieve leden (i.p.v. uniform vast
te leggen op 150 EUR), nl.:
• < 26 sportactieve leden = 150 EUR
• van 26 tot 100 sportactieve leden = 200 EUR
• > 100 sportactieve leden = 250 EUR.
Voorstel aanvaard.
De SG besprak ook reeds mogelijke aanpassingen aan het reglement tot subsidiëring van
sportmanifestaties en sportinfrastructuurprojecten. Toelichting op een volgende vergadering.
5.2 SG Communicatie.
Peter N, Peter VL, Maxine en Gerben VDVoorde kwamen samen op 28 november. De SG
neemt de website sporten.uitinlier.be als model voor uitwerking in Sint-Niklaas. Principe moet
zijn dat de sportclubs hun eigen gegevens actueel houden.
Johan H tracht een onderhoud te regelen met de dienst communicatie om dit op poten te
zetten.
De vergadering stelt voor om op de website van de stad het persoonlijke mailadres van de
voorzitter te wijzigen in sportraad@ en ervoor te zorgen dat elke mail direct bij elk lid van de
SR terecht komt.
5.3 SG Events en sportforum.
Het dagelijks bestuur zal begin januari samenkomen met Caro B en Chris P om het 1ste
sportforum (30-03-2020) te concipiëren. Pieter D stelt voor om te zoeken naar een andere, meer
wervende naam.
De sportdienst stuurt zo spoedig mogelijk een “save the date”-mail naar alle sportclubs.
5.4 SG Doelgroepen.
• G-sport.
De voorzitter en Carine V namen op 5 december deel aan een overleg met diverse
actoren, met op de agenda (1) evaluatie van de Special Olympics en (2) de verdere
uitwerking en ondersteuning van initiatieven in het kader van G-sport in de stad. Wordt
vervolgd.
• Senioren.
De voorzitter kondigt een verkennend gesprek aan met Michel Van Bogaert, voormalig
lid van de sportraad en huidig lid van de seniorenraad, eventueel samen met de
voorzitter van die raad.
• Diversiteit.
Johan H zal aan collega diensthoofd diversiteit, samenleving en preventie vragen wat de
sportraad kan betekenen in dit issue.
5.5 SG Ontwikkeling sport in de stad.
Pieter D meldt dat er geen nieuwe samenkomst van de SG kon plaatsvinden.

06. Status stuurgroep ‘meer zwemwater’
Harry DB deelt mee dat de SG op 15 november jl. een werkbezoek bracht aan de
zwembadcomplexen van Kortrijk (project Lago) en Roeselare (project Sportoase). In de
vergadering van 22 november nam de SG kennis van de collegebeslissing van 4 november 2019,
waardoor het project ‘meer zwemwater’ voortaan deel zal uitmaken van het strategisch project
‘sport- en recreatiepark Puyenbeke’. De SG kreeg hierdoor het mandaat om op korte termijn dit
project Puyenbeke verder uit te werken en stelde hiervoor al initiatieven voor op vlak
communicatie en participatie, aanstelling van algemene en juridische ondersteuning, externe
ondersteuning voor opmaak van een algemeen ontwikkelingsconcept, aankoop gronden.
Schepen Buysrogge geeft toelichting bij de reden waarom er op 2 december een speciale
gemeenteraadszitting werd gewijd aan het dossier nieuw zwembad. Hij deelt ook mee dat de
eerste communicatie naar de huidige gebruikers van Sinbad en naar de buurtbewoners van
Puyenbeke ondertussen verzorgd werd.
Pieter D heeft bedenkingen bij de samenstelling van de stuurgroep ‘meer zwemwater’, nu de
scope is verruimd naar de ontwikkeling van Puyenbeke. Schepen Buysrogge antwoordt dat de
stuurgroep moet worden gezien als een intern werkinstrument en dat participatie uitgebreid
aan bod zal komen bij de realisatie van het project.
07. Visienota petanque: advies
Schepen Buysrogge vroeg naar een visienota naar aanleiding van verschillende vragen die hij
ontving van petanqueliefhebbers omtrent extra faciliteiten.
De sportraad kan zich achter de voorgelegde visienota scharen, zoals die werd opgemaakt op
basis van overleg tussen afgevaardigden van de diensten sport, beheer openbaar domein en
diversiteit, samenleving en preventie, én de voorzitter van de sportraad. De raad acht het
plaatsen van een container aan de banen in de Populierenwijk en het (deels) overkappen van de
banen aan De Mispelaer niet opportuun.
08. Academische hulde van sportlaureaten 15-12
• Kampioenen.
Johan H overloopt de lijst van clubs die kampioenen opgaven. Geen aanvullingen.
• Nominatie kandidaten voor
- Prijs voor Sportverdienste: Luc Van Royen wordt genomineerd.
- Trofee voor Sportprestatie: Maarten Bauwens, Dries Snellings & Jorgi Vermeiren en
Denise Verbraecken worden genomineerd, jeugdtennisser Milan Ost niet.
• Ontbijtvergadering 15-12: Valerie T, Pieter D en Peter N zijn verontschuldigd.
09. ILV Burensportdienst Waasland
Nog geen verslag beschikbaar van beleidscommissie 22-11.
10. Planning plaatsbezoeken sportcentra Ter Beke-Sinaai en Puyenbeke
Zal plaatsvinden op zaterdagvoormiddag 15-02-2020.
11. Rondvraag
Carine V en Harry DB zullen de stad vertegenwoordigen bij de uitreiking van de
sportersbelevenmeer-award 2019 door Sport Vlaanderen op 18-12 as.
De voorzitter sluit de vergadering.
Johan Heirbaut

