
 
 

VERSLAG VERGADERING 16 juni 2020 
Vergaderzaal Sinbad 

 
Aanwezig 

• Dagelijks bestuur: Géry Smet, Harry De Beleyr  
• Leden: Caro Buyse, Rik Dhollander, Peter Nees, Chris Picavet, Katty Van Driessche, 

Peter Van Lijsebetten, Maxine Vandorpe. 
• Stadsbestuur: Peter Buysrogge, Johan Heirbaut, Carine Verleyen. 
• Verontschuldigd: Pieter Debaets, Christophe De Grande, Valérie Tack. 

 
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en meldt dat de sportraad een geschenk heeft aangekocht van 
de geboortelijst van Lauren, het 2de dochtertje van Valérie. 
 
01. Notulen videovergadering van 05-05-2020: 

• Peter N vraagt bij zijn bedenking “sommige clubs doen misschien financieel hun voordeel 
bij de coronacrisis, bijvoorbeeld door het niet terugbetalen van een gedeelte van de 
lidgelden” volgende toevoeging: “gelet op vrijstelling huurgelden sportaccommodaties”. 

• Verslag wordt goedgekeurd. 
 
02. Coronacrisis: gevolgen en heropstart sportactiviteit 

• Heropstart GP Duivensport en Steratlon. Nog geen zicht op komende clubactiviteiten. 
• Schepen Buysrogge meldt dat de sporthallen terug “coronaproof” open zijn voor 

indoorsport. Vanuit de nationale veiligheidsraad (NVR) mogen zwembaden terug open 
vanaf 1 juli. De jaarlijkse sluiting van Sinbad (eerste drie weken van juli) zal mogelijks 
aangepast worden afhankelijk van vragen vanuit de clubs. Of individuele zwemmers er 
al zullen terecht kunnen hangt af van de beslissing NVR. 

• Géry S deelt mee dat de Vlaamse Regering een noodfonds van 87 miljoen euro uittrekt 
voor lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. Het budget wordt verdeeld via de 
steden en gemeenten. Voor Sint-Niklaas betekent dit een bedrag van 1.282.247,61 euro. 
Vanuit de satellietgroep reglementen wordt de vraag gesteld of het totaal bedrag 
terugvloeit naar de sportclubs? Schepen Buysrogge heeft nog geen zicht op de 
voorwaarden verbonden aan de toekenning van het budget. Binnenkort zal hij 
afstemmen met zijn collega’s en er op toezien dat er gelijke lijnen getrokken worden 
voor de drie sectoren.  
Er volgt een debat over de bepaling van de tegemoetkoming aan de clubs:  
- niet alle clubs kunnen over dezelfde kam geschoren worden of lijden in dezelfde 

mate onder de coronacrisis (clubs vrijgesteld van huurgelden stedelijke 
sportaccommodatie, met privé-accommodatie, met verlies kantineopbrengsten door 
afgelasting tornooien/wedstrijden enz…).  



- Kan er gevraagd worden naar stavingattesten van verlies? Naar clubbegroting? Kan 
er met voorschotten gewerkt worden?  

- Volgens het ISB worden er geen voorwaarden of criteria opgelegd. Er volgen 
binnenkort infosessies.  
Volgens schepen Buysrogge komen er wel aanbevelingen. Hij wijst er op dat de 
financiële middelen dit jaar nog moeten aangewend worden. 

 
03. Reservatieschema’s sportcentra en Sinbad 2020-2021: stavaza door Johan H: 

• Sporthal de Witte Molen: veel aanvragen voor evenementen voor maart 2021.  
• Sporthal De Mispelaer Nieuwkerken: volleybalclub Nidak werd gepromoveerd en moet 

bijgevolg wedstrijden spelen op een 2/3 terrein. Daarom vraagt de club om elke 
vrijdagavond op hetzelfde 2/3 terrein te trainen (argumentatie: zelfde 
opslagruimte/lichtinval van competitiewedstrijden).  
Dit brengt Gimme en Pardaf Kruibeke in de problemen.  
Er zijn verschillende voorstellen geweest vanuit de sportdienst en vanuit andere clubs. 
Gimme stelt voor dat de club die in het weekend thuiswedstrijd speelt op vrijdag mag 
trainen op het 2/3 terrein. Nidak vindt dit voorstel beter dan niets maar gaat principieel 
niet akkoord. De sportraad geeft positief advies voor gedeeld gebruik. 

• Sinbad: de puzzel is bijna klaar, er zijn geen problemen te melden. 
• Ter Beke Sinaai: schepen Buysrogge wil aanstippen dat er een huurovereenkomst op 

jaarbasis afgesloten is (contract van 3 jaar) met FC Herleving Sinaai. Het forfaitair 
bedrag is bepaald op basis van een schattingsverslag. 

 
04. Aanpassing tarieven stedelijke sportinstellingen: advies 

De toelichting werd nagestuurd en wordt overlopen door Johan H. 
Het CBS is principieel akkoord, voorstel gaat volgende week naar de gemeenteraad. 
Concreet worden de tarieven voor Walivol wat duurder en is er een stijging voor turnclubs 
van 5, 42 % (= verantwoord wegens hoge onderhoudskosten turnhal). 
De sportraad gaat akkoord.  
 

05. Stuurgroep sport- en recreatiepark Puyenbeke: verslag door Harry DB  
• Er zijn twee mogelijke Vlaamse subsidies: ondersteuning bovenlokale sportinfrastructuur 

en topsport. Er wordt gekozen om in eerste instantie in te zetten op deze laatste  
omwille van de nationale uitstraling van zwemclub STW. Misschien is een cumulatie van 
beide subsidies mogelijk? 

• Er werden 4 externe partners aangesteld om het participatietraject dat door de 
coronacrisis pas in september kan starten, te organiseren en te begeleiden:  
- algemene en juridische ondersteuning: Wim Rasschaert advocaten 
- participatie: Createlli 
- mobiliteit: Suunta 
- ruimtelijke visie: Palmbout. 
Johan H. voerde met de verantwoordelijken reeds een plaatsbezoek van de site uit.  
Er volgt binnenkort een klankbordgroep vergadering samengesteld uit verschillende 
doelgroepen (buurt Puyenbeke, scholen, gebruikers Sinbad…).  

• Stavaza mobiliteitseffectenrapport: om een realistisch beeld van verkeersdrukte te 
kunnen maken worden verkeerstellingen wegens corona verschoven naar september.  
Er wordt een mobiliteitsprofiel opgemaakt (verwachte groei zwembadbezoekers 
week/weekend, aantal personeelsleden die tegelijkertijd aanwezig zullen zijn…) en een 
bereikbaarheidsprofiel. 



• Het Aquafin rioleringsproject en de aankoop van gronden wordt verder opgevolgd. 
 
Katty VD vraagt of het traject door corona enige achterstand oploopt en of de finalisering in 
2024 nog haalbaar is. Schepen Buysrogge hoopt van wel weliswaar met enige vertraging van de 
opstart en het mobiliteitseffectenrapport. Hij heeft vertrouwen in coördinator Wim Rasschaert 
die zeer competent is en reeds heel wat ervaring heeft in deze materie. 
 
06. Het Sportgesprek 09-10-2020:  

• De voorzitter stelt voor om het programma van de aftrap te verschuiven naar voorjaar 
2021 en op 9 oktober enkel de site Puyenbeke te bespreken. 

• Participatieambtenaar Seppe Van Bogaert stelde dat een full integratie met actieve 
mede-organisatie vanuit het participatietraject 2700 EUR zou kosten hetgeen te duur 
wordt bevonden. Er komt misschien een koppeling aan het participatietraject. 

• De vergadering spreekt af om in de derde week van augustus een voorbereidende 
vergadering te houden. In september organiseert de stuurgroep sport- en recreatiepark 
Puyenbeke reeds een inspraak- en luisterfase naar specifieke doelgroepen. 

 
07. Satellietgroepen:  

• Reglementen door Johan H: 
- werkingssubsidies: omdat sommige verenigingen met jeugdsport nu minder subsidies 
krijgen dan vorig jaar wordt voorgesteld dat de groep die op basis van een forfait 
gesubsidieerd wordt te beperken tot max 10% van het totale subsidiebedrag. Daardoor 
komt meer geld vrij voor clubs met jeugdwerking en G-sport. 
- sportmanifestaties en infrastructuurprojecten: in ontwerp. 
- het reglement huldiging sportlaureaten zal onder de loep genomen worden. Mogelijks 
trofee voor beloftevolle jongeren? 
Wegens corona afweging dubbele viering Kampioenenhappening + Academische 
Huldiging? December 2020? Juni 2021? Bevraging bij de clubs of er al dan niet nog 
kampioenen/ kampioenschappen zijn in 2020?  
De voorzitter vraagt voorstellen tegen de vergadering van september.  
 

• Communicatie door Peter N die de mogelijkheid onderzocht een eigen fb pagina te 
openen: 

- Verenigingen zijn medebeheerder van de website “sporten uit in Lier”. 
Op de vraag om dergelijk initiatief in Sint-Niklaas te kunnen realiseren antwoordde 
communicatieambtenaar Jan Smet dat bij de opmaak van de meerjarenplanning 
budget werd voorzien voor een uitbreiding van het Sint-Niklase webplatform met 
volgende sites: musea, basisscholen, Vredefeesten, stadsarchief en jongerenplatform. 
Daardoor is er geen ruimte (noch budgettair, noch qua tijdsinvestering) om de 
adviesraden te ondersteunen bij hun webprojecten. 
De werkgroep vraagt alsnog een gesprek aan met Jan S en hopen om toekomstgericht 
tot een consensus/voorstel te komen. 

- Het kennisplatform Sport Vlaanderen is een goed begin voor clubinfo maar is 
onvoldoende uitgewerkt volgens Peter N. 

- De werkgroep vindt het fb profiel van de sportdienst een goed forum waarop vooral 
eigen initiatieven gepromoot worden maar stelt dat er meer kan uitgehaald worden.  
Misschien kan de werkgroep dit aanvullen/verbeteren? 
Men vindt dat er in Sint-Niklaas te weinig gecommuniceerd werd rond de 
coronamaatregelen en de heropstartmogelijkheden voor sportclubs. 



Schepen Buysrogge beaamt dat de fb pagina van de sportdienst wellicht uitgebreider 
kan maar stelt dat de stad met veel praktische coronaproblemen werd geconfronteerd.  
De coronawebsite van de stad, de opening van sporthal De Witte Molen/ 
tennisterreinen in Nieuwkerken en het coronaproof programma van de 
zomersportkampen werden via een persmeeting gecommuniceerd en topsporters 
mochten trainen in Sinbad.  
Volgens Johan H vragen nieuwe sportgroepen het gebruik van stedelijke 
accommodaties (yogaverenigingen, tennissers in Nieuwkerken) dankzij deze 
communicatie. 
Chris P deed een bevraging over de coronacommunicatie in Sint-Niklaas. Alhoewel 
deze groep niet echt representatief is waren de meesten zeer positief. 
Harry DB stelt de vraag of het niet aan de club zelf is om hun mogelijke heropstart af 
te toetsen? 
Johan H en schepen Buysrogge melden dat er een nieuwe website komt voor 
kleinschalige evenementen onder de naam “Ontdek Sint-Niklaas”, beheerd door de 
stad en gekoppeld aan “Sint-Niklaas zomert”.  
De voorzitter suggereert om zoals hij de fb pagina van de sportdienst door te geven 
aan vrienden en kennissen.  
Harry DB is geen voorstander van een eigen sportraadwebsite maar wel van een 
sportraad fb pagina gekoppeld aan deze van de sportdienst en Instagram. Misschien is 
het opportuun de sportraad medebeheerder te maken van de fb pagina van de 
sportdienst. 

 
08. ILV Burensportdienst Waasland: kennisneming verslag 
 
09. Organisatie sportquiz: voorstel Chris P 
Iedereen vindt het een goed voorstel om een fysieke sportquiz te organiseren vanuit de 
sportraad waarvan de opbrengst (forfaitair bedrag?) ten goede komt van de clubs. 
Samenstelling werkgroep: Chris P, Géry S, Harry DB, Peter VL en Peter N. 
 
10. Mededelingen en rondvraag: 

• Uitnodiging opening Peddelroute Waasland werd verstuurd. 
• Chris P ontving van de voorzitter van de zwemfederatie complimenten voor de 

constructieve samenwerking met de stad. 
• Volgens schepen Buysrogge ligt de goedkeuring van de gunningsprocedure van de 

parking aan sporthal De Witte Molen ter goedkeuring voor volgende week op de 
gemeenteraad. Voorstel: tijdelijk parkeren met parkeerkaart voor max 4 uur. 

• Carine V kondigt een mogelijk alternatief programma aan van de Petanquecup vanaf 1 
juli. 

 
 
 
De voorzitter wenst iedereen nog een prettige avond en sluit de vergadering. 
 
 
 
 
Verslaggever 
Carine Verleyen 


