
 
 

VERSLAG VERGADERING 5 MEI 2020 

Videovergadering 

 

Aanwezig 

• Dagelijks bestuur: Géry Smet, Harry De Beleyr, Valérie Tack, Pieter Debaets. 

• Leden: Caro Buyse, Christophe De Grande, Rik Dhollander, Peter Nees, Chris Picavet, Katty Van 

Driessche, Peter Van Lijsebetten, Maxine Vandorpe. 

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

 

De vergadering van 16 maart werd afgelast ten gevolge van de coronacrisis.  

Deze vergadering van 5 mei vindt plaats onder de vorm van een videoconferentie. 

 

01. Notulen vergadering van 14-01-2020 

Goedgekeurd. 

 

02. Coronacrisis: wat met subsidies voor sportmanifestaties die geannuleerd werden of die nog 

zullen worden geannuleerd? 

Punt wordt tegelijk behandeld met 

03. Coronacrisis: mogelijkheid tot tussenkomst voor sportclubs die financiële verliezen lijden? 

De voorzitter leidt in en verwijst naar het overzicht van afgelaste sportmanifestaties dat door de 

sportdienst werd aangeleverd en naar enkele specifieke vragen van clubs die werden gesteld. 

Schepen Buysrogge overloopt de maatregelen die reeds door het college werden goedgekeurd, 

o.a. vrijstelling van huurgelden voor stedelijke sportaccommodaties en verlenging van 

zwemabonnementen voor de periode van de coronasluiting. Ook tussenkomst in kosten voor 

kermisactiviteiten, die voor de organisator niet recupereerbaar zijn, is mogelijk. Hij verwijst naar 

het negatieve effect op het stadsbudget, niet enkel dit jaar, maar ook de volgende jaren. 

De schepen is van mening dat sportclubs, die accommodatie huren op de privé-markt zelf 

moeten onderhandelen met de eigenaar over mogelijke compensatie of vrijstelling.   

 

Na enige gedachtewisseling wordt het voorstel van Johan H aanvaard, nl. om het saldo van het 

subsidiebudget voor sportmanifestaties via budgetwijziging toe te voegen aan de 

werkingssubsidies, waardoor op het einde van het jaar alle sportclubs een extraatje kunnen 

krijgen. 

 

Bedenking van Peter N: sommige clubs doen misschien financieel hun voordeel bij de 

coronacrisis, bijvoorbeeld door het niet terugbetalen van een gedeelte van de lidgelden, gelet 

op de vrijstelling van huurgelden voor de stedelijke sportaccommodaties. 

 



Voorstel van Chris P: de sportraad organiseert een sportquiz, waarvan de opbrengst ten goede 

komt aan de sportclubs.  

 

04. Coronacrisis 

• (gedeeltelijke?) annulatie Petanquecup 

De Petanquecup wordt alleszins niet opgestart zoals voorzien op 8 mei. Naargelang de 

eventuele versoepeling van de coronamaatregelen, kan dat eventueel later wel. De 

finaledag op 12 september blijft op de kalender. 

• annulatie Kampioenenhappening en verkiezing Sportteam van het Jaar    

De happening, gepland op 19 juni, wordt geannuleerd wegens (1) als massa-evenement 

niet toegelaten en (2) weinig kampioenen door annulering of uitstel sportcompetities.  

De traditionele verkiezing van het Sportteam van het Jaar kan eventueel ingepland 

worden in de Academische Huldiging van Sportlaureaten in december. 

 

05. Satellietgroep reglementen: voorstel aanpassing ontwerp reglement werkingssubsidies 

Johan H geeft toelichting. De vergadering gaat akkoord met het voorstel om de opdeling van de 

clubs in 2 categorieën te wijzigen als volgt: categorie 1 = clubs met jeugdopleiding en/of G-

sportopleiding, categorie 2 = alle andere clubs met actieve sportwerking. De simulatie geeft 

over het algemeen bevredigende resultaten, maar eventueel moeten bepaalde details in de 

reglementering nog worden verfijnd.  

 

Het voorstel van de satellietgroep met betrekking tot wijziging van het reglement voor 

subsidiëring van sportmanifestaties, werd ingehouden tot er duidelijkheid is in verband met het 

voorstel vanuit ‘evenementen’ om sportmanifestaties die tot heden via het budget 

‘evenementen/kermissen’ worden gesubsidieerd, naar ‘sport’ over te hevelen. Volgens schepen 

Buysrogge is dit niet beslist.  

 

06. Nieuws van andere satellietgroepen en stuurgroep sport- en recreatiepark Puyenbeke 

Andere satellietgroepen hielden recent geen vergadering. 

De voorzitter heeft bij zijn provider Proximus geïnformeerd over de mogelijkheden van een 

bijkomend e-mailadres dat expliciet voor de sportraad kan gebruikt worden en waarvan de e-

mails zowel bij de voorzitter als bij de secretaris simultaan worden ontvangen. Er is 

mogelijkheid om gratis een extra emailadres aan te maken, bvb. sportraad.sint-

niklaas@proximus.be maar de inkomende e-mails kunnen maar op één adres worden 

ontvangen. De werkgroep besluit om het e-mailadres van de voorzitter verder te behouden als 

contactadres. 

Peter N zal de mogelijkheid onderzoeken om voor de sportraad een eigen facebook-pagina te 

openen.  

Katty VD licht toe dat de geplande vergadering van de stuurgroep Puyenbeke in april niet is 

doorgegaan wegens de coronacrisis. Schepen Buysrogge vult aan: alle ondersteunende externe 

bureaus zijn aangesteld. De volgende vergadering (15 mei) gaat alleszins door. 

 

07. Het Sportgesprek 09-10-2020 

De ‘aftrap’ die voorzien was op 30 maart, werd omwille van corona afgelast.  De introsessie met 

de tafelbegeleiders o.l.v. participatieambtenaar, Seppe Van Bogaert, op 12 maart is wel kunnen 

doorgaan.  

Voor juni wordt een overleg gepland om het Sportgesprek van 9 oktober op gang te trekken. 

Eventueel kan het programma van de ‘aftrap’ worden overgenomen. 

 



 

 

08. Mededelingen 

Johan H: de traditionele kalendervergaderingen met de clubs die gebruik maken van de 

stedelijke sportinstellingen, zullen deze maand niet doorgaan. Momenteel worden de 

desiderata voor het seizoen 2020-2021 verzameld en na 8 mei zullen de reservatieschema’s 

voor de sportcentra worden opgemaakt door de sportdienst, eventueel door terugkoppeling 

naar clubs die (deels) dezelfde dagen/uren/terreinen vragen. Indien er “knopen” resteren, zal de 

voorzitter betrokken worden bij de ontwarring ervan, alvorens de schema’s door het college 

zullen worden goedgekeurd. 

De bevraging van de clubs Sinbad zal later deze maand gebeuren. 

 

09. Rondvraag 

• Valérie T heeft een bedenking bij de beperkende toepassing van coronamaatregelen bij 

het gebruik van de atletiekpiste van het Gerard Bontinckstadion. 

• Schepen Buysrogge geeft uitleg bij de werking van de stedelijke veiligheidscel die 

uitvoering geeft aan de maatregelen van de nationale veiligheidsraad. Elke aanpassing 

in functie van sport zal door de stad worden gecommuniceerd naar de clubs. 

 

De voorzitter wenst iedereen nog een goede gezondheid en sluit de vergadering. 

 

 
Johan Heirbaut 

Diensthoofd sport 

 

 


