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VERSLAG VERGADERING 

8 maart 2022 - 19u00. 

 

Aanwezig 

• Leden: Géry Smet, Harry De Beleyr, Pieter Debaets, Peter Nees (vanaf punt 5), Chris Picavet, 

Maxine Vandorpe, Gert Van Broeck, Gerben Van De Voorde, Katty Van Driessche, Peter Van 

Lijsebetten. 

• Stadsbestuur: Peter Buysrogge, Johan Heirbaut. 

• Verontschuldigd: Caro Buyse, Elke Van Haver, Carine Verleyen. 

 

 

01. Verwelkoming nieuwe leden 

Resultaat verkiezingsvergadering 21-02-2022: 

- herkozen: Géry Smet, Harry De Beleyr en Chris Picavet; 

- gekozen als nieuwe leden: Gert Van Broeck, Gerben Van De Voorde en Elke Van Haver. 

- niet herkozen: Christophe De Grande.  

 

02. Verkiezing dagelijks bestuur 

Herkozen met algemene consensus tot voorzitter: Géry Smet. 

Verkozen bij geheime stemming tot leden dagelijks bestuur: Pieter Debaets, Maxine Vandorpe 

en Peter Van Lijsebetten. Verdeling functies:  

- Pieter = penningmeester; 

- Maxine = secretaris; 

- Peter = ondervoorzitter. 

 

03. Goedkeuring notulen vergadering 11-01-2022 

Notulen goedgekeurd. 

Vraag van Géry n.a.v. “Bijzonder Pleidooi” aan schepen Buysrogge naar huidige status m.b.t. het 

aantrekken van een topsportevenement in de nabije toekomst. 

De schepen verwijst naar het Beleidsplan Evenementen dat recent door het college werd 

goedgekeurd en dat aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Ook de sportraad zal dit plan 

ter inzage krijgen. In 2022 vindt het BK Breaking plaats in ’t Bau-huis. 

Aanvullende suggesties: evenement/kampioenschap darts (Pieter), Urban Memorial (Gerben), 

voor wielerevenementen José De Cauwer betrekken (Chris). 

 

04. Goedkeuring rekening 2021 

Resultaat 2021: + € 821,55. De rekening wordt goedgekeurd. 
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05. Sportkringpark en zwembad De Watermolen: status, bezorgdheid organisatie zwemschool 

Harry overloopt het ontwerp-verslag van de stuurgroep van 21-01-2022: aanduiding Sportoase 

als voorkeurbieder voor zwembad De Watermolen, vragen ter verduidelijking over tarieven, 

informering huidig personeel Sinbad, status van het RUP, status grondverwerving, status 

archeologisch onderzoek (aanvulling schepen: recente vondst sporen uit steentijd), 

tentoonstelling Sportkring (11-15 mei). 

 

Zwemschool Sportoase 

• Harry citeert de visie van Sportoase en stelt volgende vragen: wat met de huidige 

zwemscholen van STW, Waterpolo en WTT? Wat met de derving van inkomsten voor 

deze clubs? Wat met occasionele zwemlessen? 

• Pieter wijst op de tarieven van Sportoase die hoger liggen dan die van de stad in Sinbad. 

En vraagt: wat met het aanbod gratis zwemlessen door de sportdienst? 

• Géry verwijst naar het voor ’s anderendaags geplande overleg met Sportoase en de 

zwemclubs. 

 

Schepen Buysrogge stelt dat uit reacties die hij krijgt van verschillende burgers blijkt dat het 

project van Sportoase op veel bijval kan rekenen. Hij is van mening dat er nog voldoende tijd is 

voor overleg tussen Sportoase, de stad en de clubs en dat hij ervan uitgaat dat er stroomlijning 

zal komen in de algemene organisatie van het zwemonderricht. Scholen zullen over meer 

mogelijkheden beschikken voor kwalitatief lesgeven. 

 

06. Site Pastoor Copstraat: status 

Pieter rapporteert uit de stuurgroep van 23-02 jl., o.a. grote belangstelling vanuit de buurt voor 

het  participatiemoment op 19-02. Een lijst van bezorgdheden en opvolgpunten werd opgesteld. 

Weinig bezwaar tegen ontwikkeling zuidelijk deel voor mountainbike mits aandacht voor 

wandelaars en parking aan De Ster, grote bezorgdheid voor komst van een horecazaak aan het 

noordelijk deel met mobiliteits- en geluidshinder als mogelijk gevolg. 

Schepen Buysrogge deelt mee dat het college groen licht geeft voor de verdere uitwerking van 

het zuidelijk deel. Voor het noordelijk deel gaat men eerst in gesprek met de buurt, die vanuit 

een actiecomité gevraagd heeft om gehoord te worden door de gemeenteraadscommissie. 

 

07. Het Sportgesprek: verslag werkgroep en opvolging 

Correctie bij het verslag: Caro en Maxine waren verontschuldigd. 

Voor de editie 2022 stelt Pieter een formule “sportcafé” voor: zitten aan kleinere tafels, geen 

vaste zitplaatsen. 

Voorstel Gerben: vooraf vragen online laten indienen en deze tijdens het eerste half uur in 

plenum behandelen. 

Optie voor vrijdag 14-10-2022 in Paterskerk. Voor catering eventueel Diwi vragen. 

 

08. Academische Hulde van Sportlaureaten: evaluatie 

Positief verlopen, ook afgifte trofeeën aan huis bij de kampioenen, annex fotoshoots. 

Peter VL stelt voor om alle genomineerden meer in the picture te brengen, zodat niet 

verkozenen minder teleurgesteld zijn.  

Chris meent dat de criteria voor kandidaten Prijs voor Sportverdienste moeten worden herzien, 

opdat vrijwilligers niet in competitie komen met professionals. 

 

Voor de Kampioenenhappening op 17-06 moet ook worden nagedacht om het verloop 

aantrekkelijker te maken en bijv. foto’s direct online ter beschikking te stellen. 
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09. Satellietgroepen 

• Weinig nieuws vanuit ‘communicatie’ en ‘reglementen’. Gerben zal aansluiten bij de 

satellietgroep communicatie. 

• ‘Sportontwikkeling in de stad’: volgens Pieter hebben de stuurgroepen van de grote 

infrastructuurprojecten de rol van deze satellietgroep enigszins overgenomen.  

• ‘Ruiter- en menroutes’: Maxine deelt mee dat de werkgroep twee routes ontwikkelt, één 

in de streek Belsele-Sinaai-Puivelde met aansluiting naar Waasmunster, en één in 

Nieuwkerken. 

• ‘G-sport’: Géry verwijst naar de eerdere intentie om clubs met een G-sportaanbod rond 

de tafel te brengen. Gert is kandidaat om mee op te volgen. 

• ‘Voetbaloverlegcomité’: kennisneming van het verslag van vergadering 25-01-2022. 

 

10. Erkende sportclubs 

Johan refereert naar het vernieuwde overzicht op www.sint-niklaas.be. 

Volgende wijzigingen werden vernomen: 

- ATB Darts is gestopt, 

- De Jasmijn heeft Gert Bottelberghs als nieuwe voorzitter, 

- Walo heeft Jean-Pierre Verbraeken als nieuwe voorzitter, 

- VKW70 moet op het einde van dit seizoen haar terrein aan de Breedstraat na 52 jaar 

verlaten en speelt volgend seizoen aan De Witte Molen, 

- Vos Reinaert korfbal is gefusioneerd met de korfbalclub uit Sint-Gillis-Waas tot ‘Vos SG 

Waas’. Hierdoor zal zij opnieuw haar erkenning moeten aanvragen. 

De aanvraag tot erkenning van ACA Football Academy wordt gunstig geadviseerd. 

 

11. Interlokale Vereniging Burensportdienst Waasland: kennisneming verslag 20-01-2022 

Kennis genomen. 

 

12. Rondvraag 

- Géry vraagt naar toekomst van de sportclubs die actief zijn in de sportzaal van Sinbad.  

- De vergaderdata voor de tweede jaarhelft moeten nog worden vastgelegd. 

- Johan deelt mee dat aan het college een voorstel zal worden voorgelegd voor de 

ontlening en bijhorende huurprijs en waarborg van een afspuitinstallatie voor 

mountainbikes. De sportraad adviseert om de prijzen niet te laag te leggen, verwijzende 

naar het lucratieve karakter van mtb-tourtochten. 

- Géry zal initiatief nemen voor samenkomst van de werkgroep rond de Sportquiz. 

 

De voorzitter sluit hierna de vergadering. 

 

 
Johan Heirbaut 


