VERSLAG
Verslag Algemene Vergadering Sportraad
Datum: donderdag 24 maart 2022 van 20.00 – 21.30 uur
Plaats: Bibliotheek (Bibzaal), Sint-Gillis-Waas
Aanwezig (22 clubs + 1 deskundige):
Stemgerechtigde en andere leden (afgev. en/of plaatsv.) – 29 personen:
- SGW: Johan Van Zele (voorzitter / karateclub Yukan Kwai), Luc Verhulst (ondervoorzitter
sportraad) en Raf Van Buynder (beiden LRV Sint-Egidius), Ann Beck (volleybalclub Vamos),
Marc Van Grimberge (Gezinsbond Omnisport Sint-Gillis-Waas), Jean-Marie Lories
(penningmeester) en Brecht Meersschaert (beiden voetbalclub FC Milano), Stefan De Coster
(voetbalclub FC Koninckshof), Bert Speleman (Korfbalclub SGW), Roeland Salaets (KFC
Sporting), Kris Duchateau (deskundige)
- DK: Antoine Bogaert (wandelclub Gasthofstappers), Honoré Bogaert (WDK Wielervrienden),
Lutgarde Verhoosel (Omnisport De Klinge), Hilaire Van Puymbroeck (Tennisclub De Zilveren
Klomp), Alwin Jonkers (KSK Klinge)
- SP: Erik De Caluwé (tafeltennisclub Sint-Pauwels), Herman Slowack (FC Herleving), Ivan
Vincke (WTC Blijf Fit), David van Haver, William Bruckenburg en Alfons Van Overmeire
(Hondenschool Zo’n meester zo’n hond), Werner Thierens en Kris Maes (KWB Volleybal SP),
Luc Beeckman en Hubert Vanhove (Okra Sport Sint-Pauwels),
- MD: Sylvia Stessens (FERM Turnen), Marc Smet (Gezinsbond Meerdonk), Reginald Lambin
(White Star Meerdonk),
Waarnemende leden – 3 personen:
- Pascal Buytaert (schepen voor sport), Hans Gryson (Sport), Ine Opgenhaffen (afdelingshoofd
Burgerzaken, Sport en Jeugd + verslag)
Verontschuldigd (2 clubs):
Clubs: voetbalclub Hoogeinde (Marc Van Duyse), WTC Sportief (Hugo Temmerman en Kenneth De
Witte)
Leden: Ronny de Boom (tafeltennisclub Sint-Pauwels), Patrick Wielandt (volleybalclub Vamos)
Afwezig (12 clubs): duivenmaatschappij Recht voor Allen, Minivoetbal en minivoetbalkern SGW,
turnclub Sportiva vzw, Hondenschool mijn hond mijn vriend, Okra Sport SGW, Soccerskills Academy
SGW, Danscenter Waasland, FC Spaans Kwartier, duivenmaatschappij De Grensreizigers,
Schuttersmaatschappij Den Decker, Okra Sport Meerdonk, WTC Astoria

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goedkeuring vorig verslag (11/06/2019)
Mededelingen
Evaluatie werkingsjaar 2020-2021
Planning werkingsjaar 2022
Verkiezing nieuwe leden Raad van Bestuur en penningmeester
Strategisch meerjarenplan: toelichting

Punt 1: Goedkeuring vorige verslag (11/06/2019)
Inleiding: voorzitter
De vorige Algemene Vergadering dateert van 11 juni 2019 (installatievergadering). De jaren
nadien gooide corona roet in het eten. Zo mochten de geplande Algemene Vergaderingen op
ma 14 december 2020 en di 21 december 2021 niet plaatsvinden wegens de geldende
Corona-maatregelen. De Raad van Bestuur overwoog een aantal keer om een digitale
vergadering te organiseren, maar koos (na een rondvraag) voor een fysieke versie, om alle
clubs de mogelijkheid te geven om aan te sluiten.
Bespreking/opmerkingen: geen.
Besluit: goedgekeurd.
Punt 2: Mededelingen
Inleiding: voorzitter
Bespreking:
- Briefwisseling
o Elke maand komt informatie binnen vanuit verschillende instanties (Sport
Vlaanderen; Vlaamse Sportfederatie; Netwerk Lokaal Sportbeleid,…) over
diverse onderwerpen. Deze items worden besproken op de Raad van Bestuur.
Indien nodig, wordt de info doorgemaild naar alle clubs.
o Overzicht medewerkers Sport (zaalwachters, sport, jeugd)
▪ mailen naar sport@sint-gillis-waas.be
- Sportraad: overzicht huidige leden Algemene Vergadering en Raad van Bestuur.
- Sportclubs (algemeen):
o Nieuwe erkenning sportcomité Wase Golf (2019), gezinssport Sint-Pauwels1
(2020: vnl. organisatie van loopwedstrijd), jeugdwerking Danscenter Waasland,
voltigeclub ’t Koningspaardje, Kristof Goddaert vrienden (organisatie memorial),
DC.GoldenFlight (dartsclub).
o TROL (oriëntatielopen) is geen erkende vereniging meer (geen
maatschappelijke zetel meer in Sint-Gillis-Waas).
o Wijzigingen in bestuursleden, afgevaardigden en plaatsvervangers.
- Subsidies:
o Algemeen: Corona-maatregel: de bedragen van 2020 werden ‘bevroren’ voor
2021 en 2022 (geen documenten, wel bestaansbewijs).
o Sportcheques
o Tussenkomst in kosten van elektriciteitsverbruik (windmolens) ➔ subsidie
energiebesparende werkzaamheden.
o Toelage organisatie wielerwedstrijden en (zelf) plaatsen nadar
o Ook logistieke en promotionele ondersteuning
- Sportpromoties, sportzalen en openluchtvelden: overzicht in punt 4
- Nuttige weetjes:
o Update sportinfoboekje
o EHBO opleidingen (+ win EHBO koffer): https://www.sport.vlaanderen/VTSBijscholing?activiteitId=106275
o In De Klinge is de polyvalente zaal niet meer te huur (gebruikt door de school).
De reservaties van het parochiehuis worden beheerd door vzw OC
Parochiehuis. Reserveren via: https://www.ocparochiehuisdeklinge.be/
o Uitleen themakoffers (6 koffers, te ontlenen bij Sport, oktober - eind mei), de
Uitdatabank (www.uitdatabank.be - verenigingen dienen hun activiteiten zelf in
te voeren), gratis vrijwilligersverzekering Vlaamse Overheid, subsidies voor
sportevenementen, verbod op gebruik wegwerprecipiënten bij evenementen,
groepsaankoop Sport Vlaanderen (Sportspurt)…
o Nieuwe regelgeving: UBO register (vzw), verenigingswerk, nieuw fiscaal attest.
1

Stond foutief in het verslag (er stond gezinsbond ipv gezinssport)

Opmerkingen: geen.
Besluit: Kennisname.
Punt 3: Evaluatie werkingsjaar 2020-2021
Inleiding: voorzitter
Gezien de algemene vergadering 2019 reeds in juni plaatsvond, nemen we ook 2019 mee in
onze evaluatie.
Bespreking: Evaluatie Sportraad (toelichting door Marc Van Grimberge)
Samenkomst Raad van Bestuur: leden en agenda
De Raad van Bestuur vergadert normaal tweemaandelijks (niet in de zomermaanden) en
kwam in 2019 4 keer samen, in 2020 2 keer (Covid) en in 2021 6 keer, op diverse locaties en
ook online (via Teams). Volgende agendapunten werden besproken: goedkeuring vorige
verslagen, mededelingen (o.a. briefwisseling, LRV event, Stand van zaken Diftar, beleidsnota
Sport, mobiliteitsadviesraad, beweegbanken, marathon, vergoeding trainers, kindvriendelijke
MTB routes, speelterreinen, sportevenementen, Padel, wedstrijd rookvrije plekken,
sportcheques, verenigingswerk, toezicht sporthallen, afvaardiging stuurgroep gezondheid,…),
Algemene vergadering: voorbereiding en evaluatie, Huldiging Sportlaureaten, Projectoproep
Publieke Ruimte en Sportwijk X, vernieuwing adviesraden en taken / rol / profilering /
toekomst(visie) sportraad, Strategisch Meerjarenplan 2020-2025, Sportpromoties, Coronaperiode (aanpak, evaluatie, tips, huidige situatie, werking clubs tijdens corona…), herstart
seizoen, subsidies 2020-2021, groepsaankoop Sport Vlaanderen (Sportspurt), bespreking
mogelijke wisselwerking welzijnshuis, Project Houtvoort, doortocht wielerwedstrijden.
We kregen ook een toelichting over het Project Trage Wegen en een rondleiding in de
vernieuwde accommodatie van KFC Sporting.
De stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur waren afgelopen jaren (13 leden): Jo Van
Zele (voorzitter), Luc Verhulst (ondervoorzitter), Jean-Marie Lories (penningmeester), Werner
Thierens, Marc Van Grimberge, Christine Dupon, Patrick Wielandt, Erik De Caluwe, Hilaire
Van Puymbrouck, Antoine Bogaert, Roeland Salaets, Kris Duchateau en Bert Speleman (in
vervanging van Joke Van Landeghem). Als niet-stemgerechtigde leden: schepen Harry De
Wolf, afdelingshoofd Ine Opgenhaffen.
Er waren 36 clubs en 1 deskundige lid van de sportraad.
Adviezen aan het gemeentebestuur: er werden geen officiële adviezen uitgebracht, maar er
werden wel zeer veel punten besproken (informeel advies).
Sportinfoboekje: in dit boekje staat een overzicht van alle sportverenigingen in onze
gemeente. Oproep om wijzigingen binnen de club steeds door te geven aan Sport.
Kassaverslag Sportraad 2019 t.e.m. 2021 (toelichting door penningmeester Jean Marie Lories)
-

Kassaverslag Sportraad 2019
De sportraad is het jaar gestart met een positief saldo van 4.192,23 euro. Na aftrek van
werkings- en andere kosten uit 2019 (o.a. huldiging sportlaureaten, installatievergadering,…) en
het verkrijgen van de werkingstoelage van de gemeente (= 1.250 euro) bedraagt het saldo op
31/12/2019
1651,40 euro.

-

Kassaverslag Sportraad 2020
De sportraad is het jaar gestart met een positief saldo van 1.651,40 euro. Na aftrek van
werkings- en andere kosten uit 2020 en het verkrijgen van de werkingstoelage van de
gemeente (= 1.250 euro) bedraagt het saldo op 31/12/2020
2.872,02 euro.

-

Kassaverslag Sportraad 2021
De sportraad is het jaar gestart met een positief saldo van 2.872,02 euro. Na aftrek van
werkings- en andere kosten uit 2021 (o.a. aangepaste huldiging sportlaureaten) en het

verkrijgen van de werkingstoelage van de gemeente (= 1.250 euro) bedraagt het saldo op
31/12/2021 2.153,14 euro.

Evaluatie Sport (gemeente):
→ evaluatie strategische meerjarenplan (beleidsitem Sport), door het afdelingshoofd Sport:
Zowel in 2019, 2020 als 2021 werd zo goed als alles uitgevoerd zoals gepland.
- Bij de sport promotionele activiteiten gooide Corona uiteraard roet in het eten. Waar
mogelijk (en toegelaten) werden vervangactiviteiten voorzien, zoals vb. een
overzichtsboekje en geschenk aan huis voor de sportlaureaten.
- Subsidies: Corona steun (extra subsidie tijdens Corona, met Vlaamse middelen) +
‘bevroren subsidies 2021-2022.
- Op het vlak van infrastructuur:
o Sporthallen: Led verlichting, wifi, afschermnet cafetaria en nieuw scorebord (+
schotklok) in sporthal Molenberg, grondige vernieuwing van de gymzaal
(toestellen, lounges, trampoline, bordeaux matten,…), keuring en onderhoud van
materiaal, allerlei werken in de sporthallen (vb. toeleggen lichtstraat De Route,
belijning sportvloeren, herstel en nieuwe grondputten sportvloer De Gavers,
grondige vernieuwing van de stookplaatsen (HVAC), enz.
o Openluchtvelden: extra gronden verworven en ontwerper aangesteld
(Houtvoortsite), onderhoud sportvelden en opfrissing petanquevelden.
Opmerkingen: geen.
Besluit: Kennisname. Goedgekeurd.
Punt 4: Planning werkingsjaar 2022
Inleiding: voorzitter
Bespreking: De voorzitter licht de Sportraad-planning 2022 toe:
- “De sportraad zal zijn taken ook in 2022 ter harte nemen, namelijk adviesverstrekking aan
het gemeentebestuur, ondersteunende werking bij voordrachten en bij de organisatie van
bijscholingen, organisatie van de algemene vergadering, ondersteunende werking bij het
sportinfoboekje, ondersteuning bij huldigen van sportlaureaten. De sportraad zal advies
geven over eventuele blinde vlekken in het sportbeleid en mogelijke knelpunten/behoeften
bij de clubs/bevolking.”
Schepen Pascal Buytaert licht de Sportplanning 2022 kort toe: deze ligt in de lijn van de
voorgaande jaren. Drietal grote pijlers: sportpromotie, ondersteuning van clubs, infrastructuur.
De subsidies aan de sportclubs zijn nog 1 jaar ‘bevroren’ (Corona maatregel).
Qua investeringen staat de vernieuwging van de Houtvoortsite op de planning (prioritair:
invulling van de nieuw aangekochte gronden).
De sportpromoties 2022 zijn ingepland en in volle uitwerking. Oproep aan geïnteresseerde
clubs tot deelname/het aanbieden van een initiatie (en zo promotie van de eigen werking). De
data en mogelijkheden worden overlopen en kunnen op eenvoudige vraag verkregen worden
bij Liesl (sportpromotor). Tevens proberen we enkele nuttige opleidingen en infosessies in
eigen gemeente te organiseren.
Opmerkingen: Goede tips (interessante bijscholingen) zijn altijd welkom.
Besluit: Kennisname. Goedgekeurd.

Punt 5: Verkiezing nieuwe leden Raad van Bestuur en penningmeester
Inleiding: voorzitter

Bespreking:

Algemene Vergadering:
- 1 nieuwe kandidatuur: Duivenmaatschappij de Grensreizigers (Hilaire De Caluwe, Stefaan
Scheerders) ; 1 ontslag: oriëntatieloopclub Trol
- Aantal wijzigingen in de afgevaardigden/plaatsvervangers voor de Sportraad, namelijk:
Vamos: Ann Beck en Katrien De Bock ; LRV Sint-Egidius: Raf Van Buynder
(plaatsvervanger), Karate: Raphael Derde (plaatsvervanger), Korfbal: Lieselot Verstraeten
(plaatsvervanger), Wandelclub Gasthofstappers: Gilbert Verhelst (plaatsvervanger), WTC
Blijft Fit: Ivan Vincke (plaatsvervanger), Hondenschool Zo’n Meester Zo’n Hond: David Van
Haver (afgevaardigde), Gezinsbond Meerdonk: Smet Marc en De Smit Hugo.
Raad van Bestuur:
- 5 ontslagnemende leden: Jean-Marie Lories (penningmeester), Patrick Wielandt, Erik De
Caluwe, Werner Thierens en Joke Van Landeghem.
- 3 nieuwe kandidaten, namelijk: Ann Beck (Vamos) en Brecht Meersschaert (FC Milano),
Bert Speleman (korfbalclub).
- 1 kandidaat penningmeester: Roeland Salaets
- De Schepen bedankt de afscheidnemende leden van de Sportraad.
naam

functie

Aantal stemmen

Ann Beck (Vamos)

Lid raad van bestuur

23

Brecht Meersschaert (FC Milano)

Lid raad van bestuur

22

Bert Speleman (korfbalclub)

Lid raad van bestuur

22

Roeland Salaets

penningmeester

23

Opmerkingen: voorlopig geen vertegenwoordiging meer uit Meerdonk en Sint-Pauwels meer.
Besluit:
- De vergadering verkiest Ann Beck, Brecht Meersschaert en Bert Speleman als nieuwe
leden van de Raad van Bestuur en Roeland Salaets tot penningmeester.
- De Raad van Bestuur bestaat vanaf nu uit 11 stemgerechtigde leden.
- De Algemene Vergadering telt vanaf nu 36 clubs en 1 deskundige.
- Warme oproep voor nieuwe leden!
Punt 6: Strategisch meerjarenplan: toelichting
Inleiding: voorzitter
Bespreking: Toelichting door Pascal Buytaert, schepen van Sport
- In 2019 vond een bevraging plaats van de Sportraad (aansluitend aan de
installatievergadering). In 2020 werd een terugkoppeling over het strategische
meerjarenplan verzonden naar alle leden van de sportraad. Het strategisch meerjarenplan
is intussen al enkele jaren in voege. Meerjarenplanaanpassingen komen jaarlijks op de
gemeenteraad (december). Toelichting (evaluatie afgelopen jaren, planning komende
jaren) aan de hand van een PowerPointpresentatie van Cel Beleidsondersteuning.
Meer info: https://www.sint-gillis-waas.be/bestuur-en-beleid/meerjarenplan
- Korte toelichting over Project Houvoort: stand van zaken en verdere planning.
Webpagina: https://www.sint-gillis-waas.be/houtvoort
Opmerking: Werner Thierens over de Kruisputwegel.
Besluit: Kennisname.

Vragen en/of opmerkingen
Inleiding: voorzitter
Bespreking:
- Vragen of opmerkingen van aanwezigen:
o Ivan Vincke geeft zijn interesse op voor de Raad van Bestuur van de Sportraad.
- De Schepen nodigt iedereen uit op de receptie.
Besluit: kennisname.

HARTELIJK BEDANKT AAN ALLE AFSCHEIDNEMENDE LEDEN
VOOR HUN JARENLANGE INZET VOOR (EN STEUN AAN)
HET SPORTGEBEUREN IN ONZE GEMEENTE!!

Contactgegevens Sport(dienst):
Burgemeester Omer De Meyplein 1, 03 727 17 00, sport@sint-gillis-waas.be

