
 
 

VERSLAG VERGADERING 30 APRIL 2019 

Vergaderzaal Sinbad 

 

Aanwezig 

• Leden: Caro Buyse, Saida Chair, Pieter Debaets, Harry De Beleyr, Christophe De Grande, Rik 

Dhollander, Peter Nees, Chris Picavet, Géry Smet, Valerie Tack, Katty Van Driessche, Peter Van 

Lijsebetten. 

• Stadsbestuur: Peter Buysrogge, Johan Heirbaut, Carine Verleyen. 

 

 

01. Kennismaking 

Schepen Buysrogge verwijst naar de vernieuwingsoperatie die door de sportraad werd ingezet, 

feliciteert de 12 verkozenen en drukt de wens uit op een vruchtbare samenwerking. 

 

02. Verkiezing dagelijks bestuur 

Unanieme afspraak: deze verkiezing geldt voor drie jaar. 

Vergadering stemt in met volgende aanduidingen: 

- voorzitter: Géry Smet 

- ondervoorzitter: Harry De Beleyr 

- secretaris: Valerie Tack 

- penningmeester: Pieter Debaets. 

 

03. Advies ivm Beleidsprogramma 2019-2024 

Schepen Buysrogge overloopt de sportgerelateerde items die in het Beleidsprogramma zijn 

opgenomen, enerzijds wat betreft sportpromotie, anderzijds wat betreft sportinfrastructuur. 

Enkele vragen worden beantwoord. De sportraad zal een advies formuleren in de volgende 

vergadering, die zal plaatsvinden op maandag 27 mei 2019 om 19.30 uur. 

 

04. Diverse 

• Het dagelijks bestuur komt samen op maandag 13 mei 2019 om 13.30 uur in kantoor 

Johan Heirbaut (stadhuis). 

• Documentering: sportdienst wordt gevraagd om alle leden van de sportraad te 

documenteren wat betreft o.a. de bestaande reglementen, lijst erkende sportclubs (evt. 

met vermelding aantal leden), plan met lokalisering sportsites, overzicht belangrijkste 

budgetten. 

• Voorstel om een geleid plaatsbezoek te organiseren aan de sportsites. 

• Communicatie: moet sportraad eigen website behouden of info over structuur en 

werking inkantelen in website stadsbestuur? Is alle info over ‘sport en beweging in Sint-

Niklaas’ voldoende vlot te vinden? Satellietgroep ‘communicatie’ oprichten? 



• Voorstelling leden sportraad aan buitenwereld: groepsfoto (te nemen op 27/5) vergezeld 

van 

- voorzitter: naam, mailadres, gsmnr 

- andere leden dagelijks bestuur: namen, mailadressen 

- andere leden: namen. 

• Voorstel Harry: duidelijke definiëring core business van de sportraad opstellen in 

volgende vergadering. 

• Voetbaloverlegcomité als permanente satelliet blijft behouden. 

• Kampioenenhappening 14 juni: concept verkiezing Sportteam van het Jaar blijft voor dit 

jaar behouden. De nominatie van de kandidaten zal gebeuren via mail. De sportdienst 

bezorgt het reglement aan de leden. 

• Iedereen uitgenodigd op ‘Ontdek De Ster’, regionale sportdag voor personen met 

beperking, op 2 mei in Recreatiedomein De Ster. 

• Uitnodigingen die door organisatoren van sportmanifestaties worden bezorgd aan de 

sportraad, zullen door de voorzitter doorgecommuniceerd worden. 

 

 

 
Johan Heirbaut 

 


