
 
Sportraad Avelgem | Doorniksesteenweg 226 | B-8580 Avelgem 

T 056 65 30 60 | F 056 65 30 69 | www.avelgem.be/sport | sport@avelgem.be   
Bankrelatie : 068-2011825-72   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreft: Verslag raad van bestuur op 09/01/13 
 

Vereniging Naam 

0
9
/0

1
/1

3
 

Deskundige Seynaeve Lieven X 
Schepen van Sport Van Steenbrugge Koen X 
Kon. Atheneum Vandermeersch Lien X 
Skibo Callewaert JC X 
Deskundige Rommens Piet X 
Vrij onderwijs Vanwambeke Lieve X 
BBC Esso Coulembier Sammy V 
Kerdavo Vandamme Heidi X 
Vinkenverenigingen Eggermont Jules X 
Visverenigingen Vanhamme Luc X 
Sportdienst Laevens Bram V 
Sportdienst Platteau Francky x 
 
X = aanwezig  V = verontschuldigd 0 = afwezig    VV = vervoeging 
 
1. Overlopen en goedkeuren vorig verslag 
 

Geen opmerkingen op het vorig verslag. Het verslag wordt goedgekeurd.  
 
Onderstaande toelichting wordt gegeven: 

• De plaquette voor Katrien Meuret is geleverd. Alle plaquettes hebben een nieuwe plaats 
gekregen en hangen nu in de kleedkamergang van de sporthal, richting zwembad. 

• Het gemeentebestuur heeft alle subsidies uitbetaald. Ook de toelagen aan projecten via 
ANIMA zijn uitbetaald. 

• De herinstallatie van de sportraad wordt verder toegelicht tijdens deze zitting (zie 
dagordepunt 9). 

• De erkenning van de sportverenigingen wordt verder toegelicht tijdens deze zitting (zie 
dagordepunt 6). 

• De huldiging van de sportlaureaten wordt verdaagd naar een extra raad van bestuur op 
16/01/13 (zie dagordepunt 2). 

• De stand van zaken inzake SABAM wordt verder toegelicht tijdens deze zitting (zie 
dagordepunt 3). 

• De stand van zake betreffende de doortocht van de RVV en het eerbetoon aan Paul 
Deman wordt verder toegelicht in de varia van deze zitting (zie dagordepunt 10). 

 
2. Huldiging sportlaureaten 

 
Wordt verdaagd naar een extra raad van bestuur op 16/01/13 om 18u30 in het sportcentrum. 
Er wordt geen uitnodiging meer gestuurd voor deze raad van bestuur. Sammy, verontschuldigd 
voor deze zitting, wordt per mail op de hoogte gebracht. 
 

A   V   E   L   G   E   M 
 

uw kenmerk| 
ons kenmerk| 
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Francky Platteau 
10/01/13 
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3. SABAM + billijke vergoeding: stand van zaken 
 
SABAM (de auteursrechten zijnde de rechten voor wie de muziek componeert) 
 
Het gemeentebestuur heeft een overeenkomst met SABAM gesloten voor wat betreft het 
draaien van achtergrondmuziek in alle openbare gebouwen (uitgezonderd sportcentrum Ter 
Muncken) alsook op de openbare wegen. 
 
Als muziek echter als middel gebruikt wordt bij evenementen (sportieve organisaties, fuiven, 
….) dan moet de organisator via het evenementenloket een aanvraag indienen bij het 
gemeentebestuur. Als zijn evenement goedgekeurd wordt door het gemeentebestuur: 

• Dan moet de organisator een overeenkomst afsluiten met SABAM op naam van de 
organisator. 

• Dan mag de organisator de factuur hiervoor bezorgen aan het gemeentebestuur dat 
dan deze kostprijs zal storten op de rekening van de organisator. 

 
Vzw Sportbeheer Avelgem heeft een globale overeenkomst afgesloten met SABAM zowel voor 
wat betreft achtergrondmuziek als wat betreft muziek tijdens evenementen, dit zowel voor 
beide sporthallen, het zwembad als het voetbalstadion.  Opgepast evenwel: 
 

• De kantine van KVK Avelgem is niet inbegrepen in deze overeenkomst. De 
SABAM-kosten hier zijn ten laste van KVK Avelgem voor wat betreft de activiteiten van 
KVK Avelgem. Indien dus een andere organisator de kantine van KVK Avelgem 
gebruikt met muziek, dient deze organisator een overeenkomst af te sluiten met 
SABAM en de kosten hiervoor zelf te dragen. 

• Het cafetaria van de sporthal is (voorlopig) ook niet inbegrepen in deze 
overeenkomst. 

 
Billijke vergoeding (de rechten voor de uitvoerders zijnde de zangers of groepen ) 
 
Het is niet duidelijk of dergelijke overeenkomst ook vanuit het gemeentebestuur is gesloten 
met Outsourcing Partners, de instantie die de billijke vergoeding int. Dit zal zo snel mogelijk 
uitgezocht worden. 
 
Vzw Sportbeheer Avelgem heeft een overeenkomst met Outsourcing partners zowel voor wat 
betreft achtergrondmuziek als wat betreft muziek tijdens evenementen, dit zowel voor beide 
sporthallen, het zwembad als het voetbalstadion.  Ook in deze overeenkomst zijn de 
kantine van het voetbalstadion en het cafetaria van de sporthal NIET inbegrepen. 

 
4. Activiteiten ondersteund door de sportraad 

 
2013 is een planningsjaar, een jaar waarin een nieuw geïnstalleerd gemeentebestuur en een 
nieuwe (nog te installeren) sportraad moeten nadenken over wat ze willen bereiken, welke 
budgetten daarvoor nodig zijn, welke structuur daarvoor moet aangenomen worden, welke 
samenwerkingsverbanden daarvoor moeten behouden/geschrapt/gecreëerd worden, … 
 
Bovendien bestaat de kans dat vzw Sportbeheer Avelgem van rechtswege haar werking zal 
moeten stoppen eind 2013 waardoor een aanzienlijk takenpakket zal moeten overgenomen 
worden door de bestaande structuren, die zich daarbij dan zullen moeten aanpassen (zie ook 
dagordepunt 9). 
 
Het voorbereidende denkwerk hieromtrent staat gepland in het voorjaar 2013 en wordt vooral 
besproken binnen de driehoek schepen van sport – sportraadvoorzitter – diensthoofd sport. 
Ook de activiteiten ondersteund door of gerealiseerd door de sportraad zullen hier ter sprake 
komen. Over dit denkwerk wordt steeds teruggekoppeld naar de raad van bestuur van de 
sportraad. 
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5. Jaarrekeningen 
 
ANIMA 2000 
 
post in uit saldo 
beginsaldo 228,31 € 0,00 € 228,31 € 
intresten en bankkosten 0,00 € 29,80 € -29,80 € 
opbrengsten / kosten tgv aanbieden catering 2.083,30 € 1.233,93 € 849,37 € 
projecten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
sportraadsubsidie 3.480,00 € 0,00 € 3.480,00 € 
vinkenkampioenschap 0,00 € 300,00 € -300,00 € 
viskampioenschap 0,00 € 300,00 € -300,00 € 
voorschotten/schuldvorderingen 48,16 € 48,16 € 0,00 € 
activiteiten burensportdienst 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
interscolaire sport 0,00 € 1.601,17 € -1.601,17 € 
activiteiten BLOSO 0,00 € 333,51 € -333,51 € 
activiteiten SVS 0,00 € 37,00 € -37,00 € 
transfer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
buitengewone activiteiten 0,00 € 450,00 € -450,00 € 
totaal 5.839,77 € 4.333,57 € 1.506,20 € 
kas 1.615,85 € 1.082,64 € 533,21 € 
rek 4.223,92 € 3.250,93 € 972,99 € 
resultaat 2012     1.277,89 € 
 
De raad van bestuur van de sportraad, optredend als algemene vergadering voor ANIMA 2000, 
verleent na toelichting door het diensthoofd sport, haar goedkeuring aan de jaarrekening 2012. 
 
Bespreking en bestemming van het resultaat (1.277,89 euro): 
 
• De totale kost ter realisatie van de kerntaken van ANIMA 2000 (groen aangeduid) 

bedraagt 3.021,68 euro. De totale inkomsten (toelagen) ter realisatie van de kerntaken 
bedraagt 3.480,00 euro, waarvan 2.980,00 euro via de gemeentelijke toelagen aan 
sportverenigingen + 500,00 euro als toelage uit het werkingsbudget van de sportraad. 
ANIMA 2000 heeft in 2012 een positief saldo van 458,32 euro (3.480 euro – 3.021,68 
euro) voor de realisatie van haar kerntaken. Dit betekent dan ook dat de toelage uit het 
werkingsbudget van de sportraad (500 euro) in 2012 in principe niet echt nodig was. 
Vandaar dat de algemene vergadering van ANIMA 2000 beslist om deze toelage terug te 
storten op de rekening van de sportraad (het resultaat van de sportraad in 2012 is immers 
negatief: zie verder). 
 

• Een belangrijke inkomstenbron die leidt tot een positief saldo (849,37 euro) is het 
aanbieden van catering (het cafetaria). Vooral de inkomsten van de bar tijdens de 
interscolaire activiteiten zorgen voor dit positief saldo. Daarom zal ANIMA 2000 ook in 
2013 verzaken aan de toelage uit het werkingsbudget van de sportraad. 
 

• Vanuit het gemeentebestuur bestaat de intentie om eind 2013 de werking van ANIMA 2000 
stop te zetten. ANIMA 2000 soupeert immers een aanzienlijk deel (2.980 euro van de 
20.000 euro) weg uit het budget dat toekomt aan de werkingen van de sportverenigingen 
en –organisatoren. De bedoeling van het gemeentebestuur is een gemeentelijk 
promotiebudget te voorzien waarin ook de activiteiten die ANIMA 2000 nu behartigt zijn 
opgenomen.  Als ANIMA 2000 dit jaar een analoge werking heeft maar eind dit jaar haar 
werking stopzet, dan: 

• zal een positief saldo op de rekening van ANIMA 2000 staan. ANIMA 2000 zal het 
gemeentebestuur vragen om dit bedrag te mogen aanwenden voor de aankoop 
van materiaal ter ondersteuning van de interscolaire sport. 

• Is er een probleem met de uitbating van het cafetaria tijdens de interscolaire 
sport, tijdens de sportnamiddagen op woensdagnamiddag, voor 
verjaardagsfeestjes, …. Noch de sportraad, noch het gemeentebestuur kunnen 
deze taak op zich nemen.
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Sportraad 
 

rek uit rek in rek uit rek in
saldo vorige boekjaren 0,00 € 6.607,74 €

saldo vorige boekjaren 0,00 € 6.607,74 € 6.607,74 €
eigen organisaties 2.965,57 € 1.718,65 €

wandeltocht 2.090,57 € 1.718,65 € -371,92 €
huldiging sportlaureaten 875,00 € 0,00 € -875,00 €

schuldvordering en voorschotten 28,80 € 28,80 €
schuldvordering en voorschotten 28,80 € 28,80 € 0,00 €

transfers 580,35 € 580,35 €
transfers 580,35 € 580,35 € 0,00 €

toelagen 500,00 € 1.500,00 €
gemeentelijke toelage 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €
toelage aan Anima 500,00 € 0,00 € -500,00 €

intresten en bankkosten 31,44 € 2,99 €
intresten en bankkosten 31,44 € 2,99 € -28,45 €

terug te vorderen van ANIMA 1.901,18 € 1.901,18 €
interscolaire sport 1.751,17 € 1.751,17 € 0,00 €
initiatief burensportdienst 0,00 € 0,00 € 0,00 €
initiatief Stichting Vlaamse Schoolsport 0,00 € 0,00 € 0,00 €
initiatief BLOSO 150,01 € 150,01 € 0,00 €
intiatief Provinciale Sportdienst 0,00 € 0,00 € 0,00 €

werkingskosten / - opbrengsten 178,85 € 0,00 €
opbrengsten / kosten tgv aanbieden catering 104,05 € 0,00 € -104,05 €
administratie 0,00 € 0,00 € 0,00 €
promotie 0,00 € 0,00 € 0,00 €
kostenvergoedingen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
vorming 0,00 € 0,00 € 0,00 €
relatiegeschenken 74,80 € 0,00 € -74,80 €

investeringen investeringen 188,76 € 0,00 € 188,76 € 0,00 € -188,76 €

6.374,95 € 12.339,71 € 6.374,95 € 12.339,71 €
5.273,81 € 11.238,57 € 5.964,76 €
1.101,14 € 1.101,14 € 0,00 €

5.964,76 €

6.607,74 €
5.964,76 €
-642,98 €

hoofdrubriek subrubriek
totalen hoofdrubriek totalen subrubriek

saldo

totalen
totalen rekening

totalen kassa
algemeen totaal

1/01/12
saldo 31/12/12
resultaat 2012  
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Bespreking negatief resultaat (642,98 euro): 
 
• ANIMA 2000 zal de toelage van 500 euro terugstorten. Hierdoor is het resultaat nog steeds 

negatief (142,98 euro) maar dit is te wijten aan de gedane investering (plaquette voor 
Katrien Meuret van 188,76 euro). In ‘gewone dienst’ (zonder rekening te houden met de 
investeringskost) is het resultaat, inclusief de terugstorting van ANIMA 2000, dus lichtjes 
positief. De werking van de sportraad in 2013 zal dan ook op dezelfde leest geschoeid 
worden (zie eerder reeds besproken begroting van de sportraad) 

• De wandeltocht van Joost en de huldiging nemen een groot deel van het werkingsbudget 
voor zich. 2013 is het laatste jaar dat de sportraad het financiële risico van de wandeltocht 
Joost op zich neemt. Mocht blijken dat na deze 5 edities het cumulsaldo van alle 5 deze 
edities nog positief is, dan wordt dit saldo ter beschikking gesteld van de schoolsport. 

• De cateringskosten zijn de kosten die betaald worden aan ANIMA 2000 voor het 
drankverbruik in het cafetaria tijdens de algemene vergaderingen. 

• De kosten voor relatiegeschenken zijn de bloemen (3x) die geschonken worden wanneer 
een sportvereniging wordt ontvangen op het gemeentehuis naar aanleiding van b.v. het 
behalen van de titel koninklijk. 

 
De raad van bestuur zal de jaarrekening agenderen op de eerstvolgende algemene 
vergadering. 

 
6. Advies ‘erkenning sportverenigingen’ 

 
Advies 
Van de 35 erkende sportverenigingen uit vorige legislatuur zijn er: 

• 33 die voldoen aan alle erkenningsvoorwaarden 
• 1 vereniging die gestopt is en geen erkenning meer aanvraagt (KM De Scheldevink) 
• 1 vereniging die na 2 aanmaningen nog steeds geen erkenningsaanvraag heeft 

ingediend (Stella Ripa Boys). Aangezien de aanvraagperiode is verstreken kan deze 
vereniging nu niet meer erkend worden. 

Er werden geen aanvragen van mogelijke nieuwe verenigingen ingediend. 
 

De diverse aanvraagdossiers van de diverse sectoren (jeugd, cultuur, senioren, sport) werden 
besproken in het ambtelijk erkenningscomité op 07/01/13. Het erkenningscomité verleende, 
na bespreking en inzage van de dossiers, voor wat betreft de sportverenigingen: 

• Een positief advies voor de 33 sportverenigingen die voldeden aan de 
erkenningsvoorwaarden; 

• Een negatief advies voor de Stella Ripa Boys; 
• Een bevestiging van stopzetting voor de KM De Scheldevink. 

 
Het bestuur van de sportraad sluit zich aan bij het advies van het erkenningscomité. Het door 
de sportraad verleende advies is terug te vinden in bijlage. 

 
Timing 
• Aanschrijven verenigingen betreffende indienen van hun erkenningsaanvraag: voor 1 

november 2012. Is gebeurd. 
• Indienen van de aanvraagdossiers voor 15 december 2012 door de diverse verenigingen: 

is gebeurd voor 33 van de 35 sportverenigingen. 
• Bespreken van de aanvraagdossiers in het erkenningscomité: is gebeurd op 07/01/13. 
• Advies van de sportraad op de erkenningsaanvragen: is gebeurd op 09/01/13. 
• Beslissing inzake al dan niet erkenning van de diverse verenigingen door het College van 

Burgemeester en Schepenen (CBS) op basis van de diverse adviezen: zitting van 
14/01/13, 21/01/13 of uiterlijk 28/01/13. 

• Aanschrijven van de diverse verenigingen met de beslissing van het CBS: vanaf 15/01/13 
maar uiterlijk voor 31/01/13. 

 
Erkenningsreglement: aanpassen in 2013 of niet? 
 
Wisselwerking tussen erkenningscomité en sportraad 
 
• De verenigingen worden nu erkend door het nieuw verkozen gemeentebestuur op basis 

van een erkenningsreglement opgesteld door het gemeentebestuur van vorige legislatuur. 
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Het is goed mogelijk dat het nieuwe gemeentebestuur andere accenten en/of voorwaarden 
wil leggen. Een aanpassing vanuit ‘gemeentelijke hoek’ van het reglement is dus mogelijk. 
De voorbereidingen hiervoor zullen in het erkenningscomité lopen in aanwezigheid van de 
bevoegde schepenen die wensen hieraan mee te werken. 
 

• Ook vanuit ‘sportieve hoek’ (sportraad) wordt vastgesteld dat het reglement uit 2009 best 
op een aantal punten wordt aangepast. De voorbereidingen hiervoor zullen verlopen in het 
dagelijks bestuur van de sportraad (sportraadvoorzitter en diensthoofd sport). Aangezien 
het diensthoofd sport ook deel uitmaakt van het erkenningscomité is een wisselwerking 
gegarandeerd. 

 
Communicatie naar de verenigingen 
 
Als er een nieuw erkenningsreglement komt, dan moet dit niet alleen inhoudelijk goed 
gecommuniceerd worden naar de verenigingen maar ook verduidelijkt worden naar de diverse 
verenigingen waarom dit nieuwe reglement er komt. De meeste verenigingen zijn er immers 
van overtuigd dat ze nu voor 6 jaar erkend zijn en zouden niet begrijpen waarom ze diezelfde 
aanvraag nogmaals moeten doen. 
 
Bovendien moet de erkenningsperiode aangepast worden. I.p.v. de periode te laten 
samenvallen met de legislatuur, moet de periode starten 1 jaar na de nieuwe legislatuur en 
eindigen 6 jaar later. Dit geeft bij de volgende verkiezingen de nieuw verkozen beleidsploeg de 
kans om tijdens hun eerste werkjaar het reglement aan te passen zodat de verenigingen geen 
2x hun erkenning zullen moeten aanvragen. Dit aspect moet zeker meegenomen worden 
als het erkenningsreglement nu wordt aangepast. 

 
 
7. Actenames 

 
De raad van bestuur neemt acte van: 

• Het feit dat het gemeentebestuur het advies inzake de subsidieverdeling integraal 
gevolgd heeft. 

• De verdeling van de sportcheques 2012: zie bijlage. 
 
8. Briefwisseling 

 
Verdaagd naar de volgende raad van bestuur d.d. 16/01/13. 

 
9. Toegevoegd dagordepunt: herinstallatie sportraad 

 
Inleiding 
 
De gemeente heeft 6 maanden de tijd (uiterlijk tegen 30/06/13) om haar adviesraden opnieuw 
te installeren. Het is aangeraden dat de sportraad zo vroeg mogelijk wordt geïnstalleerd omdat 
er naast 7 gemeenteraadsleden (de gemeenteraadsleden zijn reeds geïnstalleerd op 02/01/13) 
ook 7 sportraadleden moeten afgevaardigd worden naar vzw Sportbeheer Avelgem. Zo lang dit 
niet gebeurd is, moet vzw Sportbeheer Avelgem zich beperken tot lopende zaken. Pas als de 
‘nieuwe’ vzw Sportbeheer Avelgem is geïnstalleerd kan deze nieuwe vzw grotere 
engagementen op zich nemen (een degelijke begroting, een beslissing inzake verzelfstandigen 
of niet, …) 
 
De herinstallatie omvat een goedkeuring door de gemeenteraad van: 
 

• De samenstelling van de adviesraad (= de ledenlijst). 
• Het huishoudelijk reglement van de sportraad (= de statuten, maar deze term mag niet 

gebruikt worden voor feitelijke verenigingen). 
 

Na de installatie van de sportraad moet er ook nog werk gemaakt worden van een 
afsprakennota met het gemeentebestuur. Deze nota moet goedgekeurd worden door het 
College van Burgemeester en Schepenen en niet door de gemeenteraad. 
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 De ledenlijst 
  
 De sportraad was in vorige legislatuur samengesteld uit: 
 

• Sportverenigingen 
• Deskundige personen 
• Professionele initiatieven (b.v. fitnesscentrum, … -> in vorige legislatuur waren er geen 

leden binnen deze categorie). 
 

Alhoewel het nieuwe sport-voor-allen-decreet geen verplichtingen meer oplegt inzake de 
samenstelling van de sportraad (het gemeentebestuur zou kunnen opteren de sportraad enkel 
te laten bestaan uit deskundigen inzake sport) is het de bedoeling van het gemeentebestuur 
om de samenstelling van de sportraad niet te wijzigen en m.a.w. te opteren voor zowel 
sportverenigingen, deskundigen als professionele initiatieven. 
 
Daarom: 
 

• Zullen alle sportraadleden uit vorige legislatuur eerstdaags aangeschreven worden met 
de vraag of ze verder wensen deel uit te maken van de sportraad. Wie niet meer wenst 
deel uit te maken van de sportraad, zal dit expliciet moeten laten weten voor 12 
februari. Wie niets laat weten, wordt verondersteld lid te willen worden van de ‘nieuwe’ 
sportraad. 

• Zal er een oproep komen in de Info Avelgem voor mogelijk nieuwe leden die zich 
wensen kandidaat te stellen. Zij zullen dit moeten laten weten aan het 
gemeentebestuur voor 12 februari. 

 
Op 12 februari is de samenstelling dus gekend zodat deze kan geagendeerd worden op de 
gemeenteraad van eind februari of maart. Pas na de goedkeuring door de gemeenteraad, kan 
de nieuwe sportraad vergaderen. Tot zo lang is het nog steeds de ‘oude’ sportraad die 
samenkomt in de algemene vergadering. 
 
Het huishoudelijk reglement 

  
Binnen een overleg met de schepen van sport, de sportraadvoorzitter en het diensthoofd sport 
zal het huishoudelijk reglement in die mate worden aangepast dat een mogelijke stopzetting 
van vzw Sportbeheer Avelgem ingebouwd wordt in dit reglement zodat de werking van de vzw 
kan opgevangen worden door nieuwe sportraadstructuren.  
 
Bedoeling is dat dit nieuwe reglement wordt goedgekeurd door de ‘oude’ algemene 
vergadering van de sportraad en dan samen met de samenstelling van de sportraad wordt 
geagendeerd op de gemeenteraad van eind februari of maart. 
 
Als de nieuwe sportraad dan geïnstalleerd is, kan ook zij dit huishoudelijk reglement 
goedkeuren of aanpassen, maar dan moet het reglement terug ter goedkeuring naar de 
gemeenteraad. Om dit laatste te vermijden, zal het huishoudelijk reglement zeer degelijk 
moeten uitgewerkt worden. 
 
Afsprakennota 

  
Eenmaal de nieuwe algemene vergadering is geïnstalleerd, kan deze vergadering de 
bestuursleden aanduiden.  De ‘nieuwe bestuursleden’ zullen dan werk moeten maken van een 
afsprakennota af te sluiten met het gemeentebestuur. 

 
10. Varia 

 
• Bij de eerstvolgende algemene vergadering zal er een rechtzetting van het verslag moeten 

komen. Politiek afgevaardigden zijn geen leden. Ze kunnen afwezig zijn op een 
vergadering maar aangezien ze geen lid zijn, kunnen ze ook niet ontslagen worden. 
 

• Doortocht Ronde van Vlaanderen en eerbetoon ‘Paul Deman’: stand van zaken: 
o De samenwerking met Westtour werd eerder al toegelicht (fietslus, tentoonstelling, 

…) 
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o Wat de doortocht betreft wordt er momenteel praktisch onderhandeld door de 
schepen van sport en het diensthoofd sport met 6 organisaties/personen die een 
evenement indienden: 

 Voor activiteiten in Outrijve: de Wielerclub Hand en Hand + Session 12 (Dave 
Lampole): bedoeling is een volledig dagprogramma aan te bieden 

 Voor Avelgem-centrum: UNIZO (aankleding van straten en winkels) en 
UBUNTU (activiteiten vooral gericht op de bewoners van de ‘Feniks’ zelf) 

 Voor Kerkhove: De Paljas (tent met catering en scherm) en frituur ’t Hoekske 
(idem maar kleiner in formaat). 

 
 

 
Sportieve groeten, 
 
Namens, 
 
Lieven Seynaeve             Sammy Coulembier 
Voorzitter              Secretaris 
 
 
Francky Platteau 
Diensthoofd sport 
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Bijlage: advies van de sportraad inzake erkenning sportverenigingen 
 
 
Betreft : advies inzake gemeentelijke sportbeleid 2012 nr 03  
 
Datum advies 09/01/13 
Nummer advies 2012 nr 03 
Antwoord verwacht Ja 
Onderwerp Erkenning sportverenigingen 
Kopie aan David Claus, gemeentesecretaris 

Koen Van Steenbrugge, Schepen van Sport 
 
Geacht College, 
 
Gelet op:  

• de hervaststelling van het erkenningsreglement voor verenigingen, goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 23 maart 2009; 

• op artikel 5 punt 4 van het erkenningsreglement dat bepaalt dat als een vereniging zich 
wenst te laten erkennen als ‘sportvereniging’ het advies van de betrokken adviesraad nodig 
is; 

• het advies van het erkenningscomité d.d. 07/01/13 betreffende de erkenning van alle 
verenigingen (sport, jeugd, cultuur en senioren); 

 
adviseert het bestuur van de sportraad, in zitting bijeen op 09/01/13, waarvan: 

• aanwezig: 
o Lieven Seynaeve, voorzitter 
o Piet Rommens, namens het lager onderwijs 
o Callewaert Jean-Claude namens de watersportvereniging SKIBO; 
o Heidi Vandamme, namens volleybalvereniging Soncotra; 
o Lien Vandermeersch, namens het gemeenschapsonderwijs; 
o Eggermont Jules, namens de vinkenverenigingen; 
o Luc Verhamme, namens de visverenigingen; 
o Lieve Vanwambeke, namens het vrij secundair onderwijs; 

• verontschuldigd: 
o Sammy Coulembier, namens basketvereniging KB Lofthome Avelgem; 

• in aanwezigheid van de waarnemers:  
o Koen Van Steenbrugge, schepen van sport 
o Francky Platteau, diensthoofd sport 

 
Onderstaande verenigingen  (33) te erkennen als sportvereniging aangezien zij voldoen 
aan alle voorwaarden gesteld in het erkenningsreglement: 
 
categorie vereniging 
ANIMA 2000 ANIMA 2000 
integrale competitievereniging No Limit Team Avelgem 
integrale competitievereniging KVK Avelgem 
integrale competitievereniging KB Lofthome Avelgem 
integrale competitievereniging Damesvolleybalclub Kerdavo 
liefhebbersvoetbalploeg gebonden aan federatie FC Sportwereld 
liefhebbersvoetbalploeg gebonden aan federatie Club Rugge 
liefhebbersvoetbalploeg gebonden aan federatie FC De Paljas 
liefhebbersvoetbalploeg gebonden aan federatie VK IVC 
liefhebbersvoetbalploeg niet gebonden aan federatie FC 't Geheim 
liefhebbersvoetbalploeg niet gebonden aan federatie FC Paljaskes 
organisatievereniging Hippodroom De Oude Schelde Outrijve 
organisatievereniging Kloron Yachting Club Avelgem 
organisatievereniging Wielerclub Demeyer Hand in Hand Outrijve 
parasportvereniging (duivensport) De Moedige Duif Outrijve 
parasportvereniging (hengelen) Vissersclub "Onder Ons" Outrijve 
parasportvereniging (hengelen) Bekaert Lijnvissers 
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parasportvereniging (hengelen) De Scheldezonen 
parasportvereniging (hengelen) De Gouden Karpersvissers 
parasportvereniging (hengelen) Koninklijke Lijnvissersclub De Snoevers 
parasportvereniging (motorclub) Motorvrienden Avelgem 
parasportvereniging (vinkensport) KM De Zingende Vogels Avelgem 
parasportvereniging (vinkensport) KM De Boomgaardvink Waarmaarde 
parasportvereniging (vinkensport) De Moedige Zangers Avelgem 
partiële competitievereniging Tennisclub Avelgem 
partiële competitievereniging Karaté-do Avelgem 
partiële competitievereniging Skibo 
partiële competitievereniging Run for Fun 
partiële competitievereniging Ter Muncken Smashers 
recreatieve vereniging Avelgemse Badminton Club 
recreatieve vereniging Tafeltennisclub Avelgem 
vereniging zonder competitie Wtc Olympia 
vereniging zonder competitie A.D.Dalton 
 
Onderstaande verenigingen (2) niet te erkennen omwille van de aangeduide reden: 
 
categorie vereniging opmerking 
liefhebbersvoetbalploeg niet 
gebonden aan een federatie Stella Ripa Boys geen dossier ingediend 
parasportvereniging 
(vinkenzetting) KM De Scheldevink geen dossier ingediend -> bestaat niet meer 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Namens, 
 
 
 
Lieven Seynaeve             Sammy Coulembier 
Voorzitter              Secretaris 
 
 
 
 
 
 
Francky Platteau 
Diensthoofd Sport – Sportfunctionaris 
Ondersteunend waarnemer sportraad 
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Bijlage: verdeling van de sportcheques 2012. 
 
ALGEMEEN

ID omschrijving aantal % t.o.v. 1 % t.o.v. 2
1 Aantal jongeren die in aanmerking komen voor een sportcheque 1310
2 Aantal jongeren die sporten in club of via sportdienstactiviteiten 417 31,83%
3 Aantal effectief gebruikte sportcheques 343 82,25%

1310 jongeren kwamen in 2012 in aanmerking voor een sportcheque
Van die 1310 waren er 417 (=31,83%) die 'sportief' waren d.w.z. sportactief in een club of in sportdienstactiviteiten
Van die 417 sportactieven hebben er 343 (= 81,29%) hun sportcheque ingediend en uitbetaald gekregen

VERDELING

omschrijving aantal A % t.o.v. 2 aantal B % t.o.v. 3
via sportdienstactiviteiten 158 37,89% 148 43,15% 10 93,67%
via Avelgemse clubs of clubs met werking in Avelgem 247 59,23% 183 53,35% 64 74,09%
 - Ariadne: dansschool 18 4,32% 18 5,25% 0 100,00%
 - Dalton: duikschool 2 0,48% 0 0,00% 2 0,00%
 - karate-do: karate 11 2,64% 8 2,33% 3 72,73%
 - kb lofthome: basketbal 25 6,00% 22 6,41% 3 88,00%
 - kerdavo: damesvolleybal 23 5,52% 22 6,41% 1 95,65%
 - kvk Avelgem: voetbal 76 18,23% 49 14,29% 27 64,47%
 - nlt: triatlon en duatlon 21 5,04% 16 4,66% 5 76,19%
 - skf: waterballet 13 3,12% 12 3,50% 1 92,31%
 - tc avelgem: tennis 47 11,27% 31 9,04% 16 65,96%
 - tennisschool: tennislessen 2 0,48% 1 0,29% 1 50,00%
 - uzkz: zwemclub 9 2,16% 4 1,17% 5 44,44%
via niet-Avelgemse clubs 12 2,88% 12 3,50% 0 100,00%
 - kskz (kayak Zwevegem) 1 0,24% 1 0,29% 0 100,00%
 - lrv: landelijke rijvereniging Anzegem 1 0,24% 1 0,29% 0 100,00%
 - yzervast: turnclub Zwevegem 3 0,72% 3 0,87% 0 100,00%
 - gavergoed deerlijk: paardrijden 1 0,24% 1 0,29% 0 100,00%
 - turnkring Anzegem: turnen 2 0,48% 2 0,58% 0 100,00%
 - BLOSO-centrum Waregem 1 0,24% 1 0,29% 0 100,00%
 - Absolut 1 0,24% 1 0,29% 0 100,00%
 - rope skipping oudenaarde 2 0,48% 2 0,58% 0 100,00%
totaal 417 100,00% 343 100,00% 74 267,76%

De meeste rechthebbende jongeren zijn lid van een club in Avelgem of van een club met werking in Avelgem (247)
Van deze 247 jongeren benutten er 183 hun sportcheque (74,09%)

Op de 2de plaats komen de rechthebbende jongeren die deelnemen aan sportdienstactiviteiten (158)
Van deze 158 jongeren benutten 148 hun sportcheque (93,67%)

Rechthebbende jongeren die lid zijn van een niet-Avelgemse club (12) benutten allemaal hun sportcheque omdat zij zelf de aanvraag
  moeten indienen. De 2 andere categorieën worden aangeschreven.

Avelgemse clubs of clubs met werking in Avelgem die onder het gemiddelde van hun categorie (74,09%) vallen, zijn:
 - karate-do: 72,73% dient de sportcheque in
 - KVK Avelgem: 64,47 % dient de sportcheque in
 - TC Avelgem: 65,96% dient de sportcheque in
 - tennisschool: 50% dient sportcheque in (1 van de 2)
 - UZKZ: 44,44% dient de sportcheque in
Communicatie binnen deze clubs omtrent de sportcheques is aangeraden

rechthebbenden effectief ingediend niet 
ingediend

aantal B / 
aantal A

 
 
  


