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VERSLAG VERGADERING 
22 maart 2022 - 19u30. 

 
Aanwezig 

• Leden: Caro Buyse, Pieter Debaets (via Teams), Christope De Grande, Peter Nees, Jean-Pierre 
Pannecoucke Chris Picavet, Maxine Vandorpe, Gert Van Broeck, Gerben Van De Voorde, Katty Van 
Driessche, Elke Van Haver, Peter Van Lijsebetten. 

• Stadsbestuur: Johan Heirbaut. 
• Verontschuldigd: Gert Van Broeck (voorafgaand telefoon gesprek en voorstellen via WhatsApp), 

Carine Verleyen. 
 
 

01. Brainstorm invulling sport en recreatiezone Sportkringpark 
 
Zie bijgevoegde adviesnota voor verdere informatie. 
 
De volgende punten kwamen ook aan bod tijdens de brainstorm en zouden door de Sportdienst 
verder onderzocht moeten worden op haalbaarheid/ interesse:  

- FC Sint-Niklaas moet als centrum voetbalploeg terug aantrekkelijk gemaakt worden om 
jongeren aan te trekken → Zouden de City Pirates van Sint-Niklaas moeten worden. 

- Er is in voorgaande vergadering gesproken over de rugbyploeg (uit Hamme) die 
interesse heeft om naar Sint-Niklaas te komen. Kan er met deze ploeg afgestemd 
worden of zij interesse hebben om naar Sint-Niklaas te komen. Dit kan eventueel een 
ploeg zijn die het 3e sportveld kan gebruiken? Als Hamme geen interesse heeft, 
eventueel Dendermonde om een afdeling in Sint-Niklaas op te richten? 

- Zijn er andere sporten die recent aanvraag gedaan hebben om in Sint-Niklaas een 
accommodatie te krijgen, die op het Sportkringpark onder gebracht kunnen worden?  

- Als er geen voetbal is, gaat de kantine van de voetbal ook open zijn dan? Of enkel de 
kantine bij het zwembad? 

- Als er 2 ploegen op de sportvelden zouden komen (FC Sint-Niklaas + ?), hoe zit dit dan 
met gebruik/ inkomsten van de kantine?  

- Kunnen de voetbalvelden ook voor WALIVO gebruikt worden?  
- Fierlejeppen: we hebben een beek en we hebben een Sint-Niklase club. Hebben zij 

interesse om ook te komen oefenen in het Sportkringpark? Is de maximumbreedte van 
de Molenbeek geschikt voor dit uit te oefenen? Zijn er extra voorzieningen nodig?  
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02. Aanvullen dagelijks bestuur  
 
In het dagelijks bestuur is 1 plaats vrijgekomen. De vraag werd gesteld aan de aanwezigen, 
Katty Van Driessche stelt zich kandidaat om het dagelijks bestuur te vervoegen. Het dagelijks 
bestuur is als volgt: 

- Voorzitter: Peter Van Lijsebetten 
- Onder voorzitter: Katty Van Driessche 
- Secretaris: Maxine Vandorpe 
- Penningmeester: Pieter Debaets  

 
In unanimiteit van de sportraad werd het voorzitterschap van Peter van Lijsebetten aanvaard.  
 

03. Aanvulling satellietgroepen  
 

A. Voetbaloverlegcomité  
Jean-Pierre zal als eerste afgevaardigde de sportraad vertegenwoordigen in het 
voetbaloverlegcomité. Als tweede afgevaardigde zal Gert aantreden. De eerst volgende 
vergadering zal plaats vinden op 29/03, hier zal ook Peter VL aanwezig zijn om de recente 
ontwikkelingen binnen de sportraad toe te lichten.  
 
 

B. Subsidies 
In het regelement staat dat deze satellietgroep bestaat uit: voorzitter, ondervoorzitter, 
aangevuld met 4 leden. De volgende leden zullen deze satellietgroep vervoegen: Caro, Katty, 
Jean-Pierre. 
 

C. Regelementen 
Jean Paul Geysen, aangevuld met de leden in de satellietgroep subsidies. 
 
Tijdens de volgende vergaderingen zullen de satellietgroepen nog eens op een rijtje gezet 
worden, wat deze inhouden en toegelicht worden.  
 
 

04. Communicatie naar de Sportraad 
 
Het emailadres sportraadsintniklaas@gmail.com is aangemaakt om hieruit de communicatie te 
voeren. Iedereen toegang geven, zal eventueel onoverzichtelijk zijn? Maar er wordt gekeken 
hoe de mails naar alle leden kunnen doorgestuurd worden. 
 
 
 
 
Volgende vergadering: dinsdag 03 mei – aanvangsuur 19u30 
 
 
 
 
Maxine Vandorpe 
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