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Algemene statutaire vergadering gemeentelijke sportraad Schoten 

16 mei 2022 - Sporthal Vordensteyn 

Verslag 

 

Contact: Johan Vijgen, sportfunctionaris 

03 680 10 73 

johan.vijgen@schoten.be 

 

 

 

1. Verwelkoming 

 

Voorzitter Robert Imler verwelkomt de aanwezigen die zich voorstellen. 

De datum van de AV komt stilaan terug naar de situatie voor corona; in 2023 in principe terug in maart. 

Verontschuldiging dat vorig jaar enkele leden voor een gesloten deur stonden. 

Schepen Paul De Swaef dankt de sportclubs, sportdienst en sportraad voor de geleverde inspanningen. 

 

 

2. Controle aanwezigheden en stemgerechtigde leden 

 

De vergadering wordt bijgewoond door 32 sportverenigingen. 

 

 

3. Goedkeuring verslag algemene vergadering 27 september 2021 
 

De AV keurt het verslag van de AV van 27 september 2021 goed. 

 
 

4. Werkingsverslag 2021 

 

De AV keurt het werkingsverslag 2021 goed. De verschillende adviezen rond het dossier derde sporthal 

waren het voorbije jaar een belangrijk aandachtspunt. 

 

 

5. Financieel 

 

5.1. goedkeuring financieel verslag 2021 en decharge 

 

De rekening 2020 sluit met een positief saldo van 4 640 euro die worden overgedragen naar het 

werkingsjaar 2022. 

Rekeningnazichter Bart De Nys (KTC Schoten) heeft de controle uitgevoerd van de rekening en 

formuleerde geen opmerkingen. 

De AV keurt de rekening van 2021 goed en verleent decharge aan de raad van bestuur. 

 

5.2. ontwerp begroting werkingsjaar 2022 
 

De AV keurt het ontwerp begroting werkingsjaar 2022 goed. 

 

OVERDRACHT 2021 in € 4.640,37 

  

INKOMSTEN   

Toelage gemeente 2022 1.500,00 

TOTAAL INKOMSTEN in € 1.500,00 

  

UITGAVEN   

Schoten Sport 0,00 

Bestuurlijke werking 750,00 
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Project UFSS 250,00 

Vormingen 500,00 

Diverse onkosten 350,00 

Bankkosten 30,00 

TOTAAL UITGAVEN in € 1.880,00 

    

RESULTAAT (saldo in/uit + 

overdracht) in € 4.260,37 

 
5.3. aanstelling rekeningnazichter voor de rekening 2022 

 
De AV keurt de aanstelling van Bart De Nys (KTC Schoten) als rekeningnazichter voor de rekening van 

het werkingsjaar 2022 goed. 

 
 

6. Ontslag en aanvaarding leden algemene vergadering  

 

Nieuwe verenigingen in 2021: geen 

Ontslag verenigingen: Magda De Sutter (2021); Mariposa (2021); VC Okée (in 2022) 

 
 

7. Informatie dossiers 

 

a) Derde sporthal: het dossier van de bouw van een nieuwe sporthal op het sportpark de Zeurt evolueert 

positief; in de zomermaanden wordt in principe de keuze gemaakt van het ontwerp en de partner. 

Betrachting is om de sporthal zeker begin 2024 in gebruik te nemen. De sterke stijging van de prijzen 

van de grondstoffen heeft een grote invloed op de geraamde investeringskost en het budget blijft dan 

ook een zeer belangrijk aandachtspunt. 

Sporthal Vordensteyn blijft in de toekomst de hoofdsporthal voor wedstrijden. 

 

Een lid merkt op dat volgens een artikel in info Schoten de nieuwe sporthal ook bedoeld is voor clubs 

van buiten de gemeente. Dit zou ten nadele zijn van de eigen sportclubs. 

 

Schepen en sportraadvoorzitter reageren dat de investering in de eerste plaats ten goede komt aan 

Schotense verenigingen; in een streven naar een zo hoog mogelijke bezetting is het uiteraard mogelijk 

dat clubs uit andere gemeenten ook gebruik maken van de infrastructuur als er vrije uren zijn (het 

grensoverschrijdend aspect was overigens een belangrijk criterium bij de toekenning van subsidies 

door de Vlaamse overheid). De toewijzing van de beschikbare uren zal normaliter trouwens gebeuren 

via een prioriteitenreglement dat dit principe vastlegt.  

 

Er wordt daarnaast op gewezen dat de informatie op een juiste manier moet geïnterpreteerd worden om 

misleidende verklaringen te vermijden. 

 

(aanvulling na de vergadering: het lid verwijst wellicht naar een artikel in info Schoten van maart 

2022 waarin wordt gesteld: “De infrastructuur van onze nieuwe sporthal zal Schotense verenigingen 

ook helpen om sporters aan te trekken van buiten onze gemeente.” hetgeen dus verkeerd werd 

begrepen). 

 

b) Subsidiereglement: sportdienst en raad van bestuur werken aan een nieuw (eenvoudiger) 

subsidiereglement dat in principe dit jaar zal gelden voor de berekening van de subsidies. Het nieuwe 

reglement zal na de ervaringen met een eerste toepassing indien nodig worden bijgestuurd. 

 

c) Huishoudelijk reglement: de raad van bestuur bereidt een nieuw huishoudelijk reglement voor 

(aangepast aan de algemene werkingsprincipes van de adviesraden) dat tegen de volgende legislatuur 

zal gelden. Aandachtspunten zijn onder andere werking en structuur, de 2/3 verhouding man-vrouw, 

openbaarheid en transparantie, communicatie, verjonging (het idee is om het mandaat van bestuurder 

te beperken tot 3 legislaturen of 18 jaar). Het is ook de bedoeling dat de nieuw verkozen RvB bij zijn 

aantreden een beleidsprogramma opstelt. In dit kader zijn alle voorstellen en opmerkingen welkom. 
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8. Toelichtingen 

 

a) Levensloop 
Dit initiatief in de strijd tegen kanker wordt georganiseerd op 10-11 september in het gemeentepark 

van Schoten; voorstelling door de coördinatiegroep voor het event. 

Warme oproep naar de sportclubs om publiciteit te maken en deel te nemen met teams. 

 

Sportraad schrijft eveneens een team in (contact robert.imler@telenet.be) waarbij iedereen kan 

aansluiten. Dit biedt een mogelijkheid voor clubs met weinig leden of individuele sporters om ook 

aanwezig te zijn. Zich inschrijven kan via de website van levensloop Schoten 

(https://www.levensloop.be/relays/schoten-2022). 

 

b) Sport Na School 

Korte voorstelling van het project SportNa School (SNS) door Johan Vijgen (zie info in bijlage). 

De SNS-pas is een sportpas voor leerlingen van het secundair onderwijs. Met deze pas kan je 

gedurende een bepaalde periode na de schooluren deelnemen aan verschillende sportactiviteiten. 

 

c) UiTPAS 

Korte voorstelling van UiTPAS door Johan Vijgen (zie info in bijlage). Het initiatief blijkt nog te 

weinig bekend te zijn bij de clubs. 

UiTPAS is een spaar-en voordelenkaart waarmee pashouders punten kunnen sparen bij deelname aan 

vrijetijdsactiviteiten en deze kunnen omruilen voor interessante voordelen. Een introductiefilmpje is te 

vinden op www.schoten.be/uitpas. 

 

 

9. Personeel sportdienst 

 

Nina Wauters (sportclubondersteuning) kiest voor een andere professionele uitdaging en heeft haar ontslag 

ingediend. Een nieuwe aanwervingsprocedure is lopende. Hannelore Vuegen (sportpromotie) geniet van 

bevallingsverlof. 

Sportdienst wordt nu bijgestaan door stagiair Reno de Roeck die ook de taak van hoofdmonitor voor de 

sportkampen op zich neemt. 

 

 

10. Varia/Rondvraag 

 

- Een flyer met oplijsting van organisaties/evenementen in de gemeente zou niet correct en onvolledig zijn 

(vroegere communicatie via boekje was beter). De RvB/Sportdienst zal de opmerking doorgeven aan de 

communicatiedienst (de flyer is overigens geen initiatief van de sportraad). Problemen van dergelijke aard 

worden beter eerder gemeld ipv te wachten tot de algemene vergadering. 

 

- Vraag naar overzicht van clubs met G-werking. Sportdienst/RvB zal dit opnemen. 

 

- Gebruik van sporthal tijdens de vorige zomer was in principe een uitzondering in een uitzonderlijke 

periode; of een eventuele voortzetting dit jaar kan, is met sportdienst te bespreken. 

 

- De uitvoering en toepassing van de UiTPas is in de praktijk niet altijd zo eenvoudig; indien nodig best 

contact nemen met de sportdienst/coördinator om een oplossing te zoeken. 

 

- Huur van een zaal blijkt soms moeilijk. Vraag om een lijst van beschikbare zalen op te maken. Kunnen 

sportclubs hun infrastructuur niet ter beschikking stellen? RvB/Sportdienst zal bevraging doen. De nieuwe 

sporthal mikt alleszins ook op mogelijkheden tot vergaderen. 

Problemen bij huur (er is bv sprake van lege drankautomaten) dienen op het moment zelf te worden 

gemeld aan de verhuurder en niet pas op het moment van de AV van de sportraad. De opmerking zal 

doorgegeven worden aan de bevoegde diensten. 

 

- Schepen en Voorzitter doen een algemene oproep om vastgestelde problemen te melden als ze zich 

voordoen (binnen een grote organisatie als de gemeente kan altijd iets mislopen) om snel te kunnen 

https://www.levensloop.be/relays/schoten-2022
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reageren en corrigeren en “negatieve” commentaar en opmerkingen niet op te sparen tot de AV. 

Sportdienst en sportraad zijn het ganse jaar bereikbaar. 

 

- Stagiair op sportdienst doet eindwerk over effect van corona op de clubs; verzoek om op zijn vragenlijst 

te antwoorden. 

 

 

Met sportieve groeten, 

 
Robert Imler 

Voorzitter sportraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentelijke sportraad p/a Gemeentelijke Vrijetijdsdienst / sport - St.-Cordulastraat 10, 2900 

Schoten -   postadres Gemeentebestuur Schoten, Verbertstraat 3, 2900 Schoten - (03)680 10 70 

johan.vijgen@schoten.be 
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