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Betreft : verslag algemene vergadering sportraad 
 
 
 
Aanwezigheden: 1 = aanwezig; 0 = afwezig; V = verontschuldigd; VV = vervoeging 
 
 
Leden: 25 van de 36 leden aanwezig -> vergadering mag doorgaan 
 
nr lid vertegenwoordiger 20-03-13 
1 ANIMA 2000 Platteau Francky 1 
2 Avelgemse Badminton Club(AVBC) Cardoen Grete V 
3 Avelgemse Duikschool Dalton Waeterloos Sander 0 
4 Basisschool De Toekomst Rommens Piet V 
5 Bekaert Lijnvissers Dendauw Gerry 1 
6 Club Rugge Callens Bram V 
7 De moedige duif Outrijve Verhelle Ivan 1 
8 De Moedige Zangers Avelgem Taelman Silvain 1 
9 deskundige Seynaeve Lieven 1 

10 FC De Paljas Lampole Kurt 1 
11 FC Paljaskes Lamon Jean 1 
12 FC ‘t Geheim Deprez Geert 0 
13 Gemeenschapsonderwijs Vandermeersch Lien 1 
14 Hippodroom De Oude Schelde Outrijve Desrumaux Stefaan 1 
15 Karate-Do Verriest Johan 1 
16 KB Lofthome Avelgem Coulembier Sammy V 
17 Kerdavo Vandamme Heidi 1 
18 Kloron Ceuterick René 1 
19 KM De Boomgaardvink Waarmaarde Van Geersdaele Rosa 1 
20 KM De Zingende Vogels Avelgem Eggermont Jules 1 
21 Koninklijke Lijnvissersclub De Snoevers Vervaeke Aswin 1 
22 KVK Avelgem Ghysels Tom 0 
23 Motorvrienden Wambeke Stijn 1 
24 No Limit Team Avelgem Douven Hilde 1 
25 Run For Fun Debode Carine 0 
26 Scheldezonen Van Herzeele Frans 1 
27 Sint-Jan Berchmanscollege Vanwambeke Lieve 1 
28 Skibo Callewaert Jean Claude 0 
29 Sportwereld Kerkhove De Pessemier Fréderic 1 
30 Stella Ripa Boys Deverwerre Dominique 1 
31 Tennisclub Avelgem Dejaegher Philippe 1 
32 Ter Muncken Smashers Desimpel Karl 1 
33 Vissersclub “Onder Ons” Outrijve Vanhamme Luc 1 
34 VK IVC Vandaele Tom V 
35 Wielerclub Demeyer Hand in Hand Balcaen Kristof V 
36 Wielertoeristenclub Olympia Dedeken Alain 1 
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Waarnemers 
 
nr Politieke partij Naam en voornaam 20-03-13 
1 CD&V 1 Van Steenbrugge Koen 1 
2 CD&V 2 Supply Frank 1 
3 Sp.A Platteau Sandra 1 
4 Gemeentebelangen    
5 N-VA Depraetere Bart V 

 
Aanwezige ondersteunende medewerkers sportdienst 
 
nr Functie Naam en voornaam 20-03-13 
1 Diensthoofd Platteau Francky 1 
2 Sportpromotor Laevens Bram 1 

 
 
Dagorde 
 
 
1. Herinstallatie: 
 

Eénmaal het huishoudelijk reglement is goedgekeurd door de gemeenteraad en éénmaal de 
samenstelling van de sportraad is vastgesteld door het College van Burgemeester en 
Schepenen, kan de installatievergadering van de sportraad bijeengeroepen worden. Aangezien 
beide voorwaarden zijn vervuld, kan de installatievergadering in deze zitting van de sportraad 
plaatsvinden. 

 
 

a. Overlopen en actename huishoudelijk reglement (goedgekeurd door de gemeenteraad 
in zitting van 25/02/13) 

 
Na elke gemeenteraadsverkiezingen en uiterlijk 6 maanden na de installatie van de 
gemeenteraad, moeten de gemeentelijke adviesraden opnieuw erkend worden. 
 
Deze erkenning houdt de goedkeuring in van het huishoudelijk reglement van de 
betreffende adviesraad door de gemeenteraad en de vaststelling van de 
ledensamenstelling van de adviesraad door het college van burgemeester en 
schepenen. 
 
Wat het huishoudelijk reglement van de sportraad betreft, werd dit reglement herwerkt 
omwille van: 
• De wensen van het nieuwe gemeentebestuur: 

o   Alle bestaande reglementen en afsprakennota’s van een bepaalde 
adviesraad worden best geïntegreerd in één reglement; 

o   Uitzuivering van de reglementen tot een sterk vereenvoudigde kadertekst. 
• De wensen van de sportraad: 

o   Een evaluatie maken van het huishoudelijk reglement en bijsturen waar 
nodig om de werking en organisatie van de sportraad te verbeteren. 

• Het wetgevende kader: 
o   Het nieuwe sport-voor-allen-decreet zorgt voor wijzigingen binnen het 

huishoudelijk reglement 
• De eventualiteit van de ontbinding van vzw Sportbeheer Avelgem en het mogelijk 

maken om de expertise van vzw Sportbeheer Avelgem op te vangen binnen nieuwe 
structuren in de sportraad. 

 
Ter zitting wordt het herwerkte huishoudelijk reglement van de sportraad (zie bijlage) 
overlopen en wordt de ‘vertaling’ van dit herwerkte reglement naar structuren en 
bevoegdheden schematisch verduidelijkt. 
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Het bestuur van de sportraad heeft in zitting van 5 februari 2013 een positief advies 
uitgebracht op het herwerkte huishoudelijk reglement. Het betreffende reglement werd 
samen met het positief advies van het sportraadbestuur goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 25/02/13. 
 

 
b. Actename samenstelling sportraad (afgetoetst aan huishoudelijk reglement door 

College van burgemeester en Schepenen, afgekort CBS,  in zitting van 04/03/13) 
 

Het huishoudelijk reglement bepaalt in artikel 3 aan welke voorwaarden moet worden 
voldaan om lid te worden van de sportraad. 
 
Na goedkeuring van het huishoudelijk reglement door de gemeenteraad in zitting van 
25/02/13 kon het college van burgemeester en schepenen in de eerste daaropvolgende 
zitting (04/03/13) aftoetsen of de ingediende kandidaturen voldeden aan de gestelde 
voorwaarden van het reglement.  
 
Wat de kandidatuurstelling betreft: 

• De leden van de ‘oude’ sportraad werden allemaal aangeschreven en moesten 
enkel expliciet laten weten dat ze niet meer tot de sportraad wilden behoren 
voor 12/02/13. Indien ze dit niet deden, werd verondersteld dat alle ‘oude’ 
leden weer lid wensten te worden van de ‘nieuwe’ sportraad. Geen enkel ‘oud’ 
lid’ liet expliciet weten dat het wil uittreden. Alle oud-leden werden dus 
voorgelegd aan het CBS ter aftoetsing aan het huishoudelijk reglement. 

• in de info Avelgem verscheen een oproep waarbij eventuele ‘nieuwe’ leden hun 
kandidatuur konden indienen bij het gemeentebestuur tot 14/02/13. Er hebben 
zich geen kandidaat nieuwe leden aangemeld bij het CBS. 

 
Alle kandidaat-leden voldeden aan de voorwaarden gesteld in artikel 3 van het 
huishoudelijk reglement en werden aldus door het CBS in zitting van 04/03/13 
aanvaard als lid van de sportraad. 

 
   

De algemene vergadering neemt na overlopen en toelichting acte van zowel 
dagordepunt 1a als dagordepunt 1b en is daarmee geïnstalleerd.  

 
2. Overlopen en goedkeuren vorig verslag d.d. 27/11/12: 
 

a. Rechtzetting: Politiek afgevaardigden zijn waarnemers en geen lid van de sportraad. 
Zij kunnen bijgevolg hun ontslag niet krijgen. 

 
3. Verkiezing bestuursleden 
 

Artikel 12 en 13 van het huishoudelijk reglement stellen: 
 

Art.12. 
De  raad van bestuur telt minimum drie leden, die worden verkozen door de algemene 
vergadering. 
 
Art. 13. 
De  raad van bestuur kiest uit haar leden minstens een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester die deze functies uitvoeren zowel in de raad van bestuur als in de 
algemene vergadering. 

 
Bij de uitnodiging voor deze algemene vergadering was eveneens een formulier toegevoegd om 
zich kandidaat te stellen als bestuurslid alsook om zich kandidaat te stellen voor de functie 
voorzitter, secretaris en/of penningmeester. 
 
Onderstaande kandidaturen werden tijdig ingediend en worden ter zitting unaniem als 
bestuurslid aanvaard. Er wordt hiermee ook voldaan aan de gender-verplichting (de man-
vrouw-verhouding). 
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• DESKUNDIGE: Lieven Seynaeve: eveneens bereid om voorzitter te zijn 
• KERDAVO: Heidi Vandamme: eveneens bereid om penningmeester te zijn maar met 

restricties van de wet Willems (wie in een bankinstelling werkt, mag geen volmacht hebben 
op rekeningen van derden) 

• KB LOFTHOME: Sammy Coulembier: eveneens bereid om secretaris te zijn 
• BASISSCHOOL DE TOEKOMST: Piet Rommens 
• GEMEENSCHAPSONDERWIJS: Lien Vandermeersch 
• SJB-COLLEGE: Lieve Vanwambeke 
• SKIBO: Jean-Claude Callewaert  
• ONDER ONS: Luc Vanhamme 
• DE ZINGENDE VOGELS: Jules Eggermont 

 
Onderstaande personen stelden zich kandidaat voor de genoemde mandaten en zij worden ter 
zitting unaniem aanvaard: 
 
• DESKUNDIGE: Lieven Seynaeve: voorzitter 
• KERDAVO: Heidi Vandamme: penningmeester maar met restricties van de wet Willems 

(wie in een bankinstelling werkt, mag geen volmacht hebben op rekeningen van derden) 
• KB LOFTHOME: Sammy Coulembier: secretaris 

 
4. Aanduiden van 7 vertegenwoordigers naar vzw Sportbeheer Avelgem 
 

Bij de uitnodiging voor deze algemene vergadering was eveneens een formulier toegevoegd om 
zich kandidaat te stellen als lid van vzw Sportbeheer Avelgem. 
 
Onderstaande kandidaturen werden tijdig ingediend en worden ter zitting unaniem aanvaard 
 
• Lieven Seynaeve (deskundige) 
• Alex Frooninckx (KB Lofthome Avelgem) 
• Willem Dewilde (Soncotra Kerdavo Avelgem) 
• Tom Ghysels (KVK Avelgem) 
• Guy Vercoutere (tennisclub Avelgem) 
• Kenny Vandeborre (gemeenschapsonderwijs) 
• Petra Depaepe (NLT) 
 

5. Vaststelling van de jaarrekening 2012  
 

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 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. 

 
Na bespreking en toelichting ter zitting, neemt de algemene vergadering neemt acte van de 
jaarrekening 2012 
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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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6. Goedkeuring van de begroting 2013  
 

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

eigen organisaties huldiging sportlaureaten huldiging sportlaureaten 800,00 € 0,00 € 1
wandeltocht wandeltocht Joost Deseyn 1.500,00 € 1.500,00 € 2
Infosessies en opleidingen Opleidingen 800,00 € 0,00 € 3

schuldvordering en voorschotten schuldvordering en voorschotten schuldvordering en voorschotten kp kp

toelagen gemeentelijke toelage gemeentelijke toelage 0,00 € 1.500,00 €
toelagen toelage voor kampioenschappen andere 0,00 € 0,00 € 4

Anima Anima Interscolaire sport 2.200,00 € 1.700,00 €
Initiatieven BLOSO 100,00 € 100,00 €

intresten en bankkosten intresten en bankkosten intresten 0,00 € 5,00 €
intresten en bankkosten intresten en bankkosten bankkosten 30,00 € 0,00 €

werkingskosten tractaten tractaten 0,00 € 0,00 €
werkingskosten administratie administratie 0,00 € 0,00 €
werkingskosten promotie promotie 0,00 € 0,00 €
werkingskosten kostenvergoedingen kostenvergoedingen 50,00 € 0,00 €
werkingskosten studiebezoeken studiebezoeken 0,00 € 0,00 €
werkingskosten relatiegeschenken relatiegeschenken 75,00 € 0,00 €

investeringen investeringen goederen 0,00 € 0,00 €

5.555,00 € 4.805,00 €
0,00 € 750,00 €

5.555,00 € 5.555,00 €

1 Dynamische act ( euro 650) + Moderator (150 euro)
2 Het batig saldo van de voorgaande edities zal gebruikt worden in deze laatste editie. 

   Als er nog een restant is, gaat dit geld naar de interscolaire sport.
3 Opleidingen ter bevordering van de kwaliteit van de sportclubs bvb. Sprekers,…
4 verloopt via ANIMA

overdracht reserve vorige jaren
totalen

totalen

opmerkinghoofdrubriek subrubriek
totalen subrubriek

omschrijving

 
 
 Na overlopen en toelichting ter zitting, keurt de algemene vergadering de begroting  2013 unaniem goed.
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7. Evaluatie huldiging sportlaureaten 
 

Positief 
- Voorbereidingen: OK 
- Dynamische effecten, filmpjes: meerwaarde voor de huldiging 
- Moderatie was goed, enkele haperingen bij het verloop van de huldiging. Deze werden 

wel spontaan opgelost. 
- Dynamische act (Atletica): zeer goed 
- Trofeeën: OK 
- Receptie: heel goed, zeer goede medewerking van de leerlingen van het Koninklijk 

Atheneum. Zeer goede bedeling en evenwicht tussen drank en hapjes. 
 

Werkingspunten 
- De tijdsduur dit jaar schommelde tussen 1u30 en 1u45. Dit is het maximum. 
- Opkomst iets minder dan andere jaren maar dit is afhankelijk van de kandidaten. 
- Er zijn nog Avelgemse atleten die heel goed presteren maar nog niet de weg vinden om 

hun kandidatuur in te dienen. 
 
8. Varia en rondvraag 
 

a. SABAM en billijke vergoeding 
 

Het gemeentebestuur heeft een overeenkomst met SABAM en OUTSOURCING 
PARTNERS (billijke vergoeding) 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 het evenement aan volgende voorwaarden voldoet: 

• Het evenement wordt goedgekeurd binnen de gemeentelijke evenementencel 
EN 

• Het betreft een evenement op openbaar domein 
EN  

• Het betreft een evenement in openlucht (dus geen tent) 
EN 

• Het betreft een evenement dat gratis toegankelijk is 
EN 

• Het betreft een evenement dat voor iedereen toegankelijk is 
 

Dan moet de organisator: 
• een overeenkomst afsluiten met SABAM en met OUTSOURCING PARTNERS op 

naam van de organisator; 
• De factuur van SABAM en OUTSOURCING PARTNERS betalen; 
• De facturen en de betalingsbewijzen bezorgen aan het gemeentebestuur. 

 
Het gemeentebestuur stort dan de betreffende bedrag op de rekening van de 
organisator. 
 
Vzw Sportbeheer Avelgem heeft een globale overeenkomst afgesloten met SABAM en 
OUTSOURCING PARTNERS 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 en de kosten van de billijke vergoeding 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 
OUTSOURCING PARTNERS en de kosten hiervoor zelf te dragen. 

• Het cafetaria van de sporthal is ook niet inbegrepen in deze 
overeenkomsten. 
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b. Verlenging huurovereenkomst KVK Avelgem 
 

De huurovereenkomst afgesloten tussen vzw Sportbeheer Avelgem en vzw KVK 
Avelgem betreffende het voetbalstadion liep af op 31/12/12. In onderling akkoord 
tussen beide partijen en met goedkeuring van het gemeentebestuur werd de bestaande 
overeenkomst verlengd met 6 maanden (tot 30/06/13). Dit biedt de mogelijkheid aan 
ofwel het nieuw verkozen gemeentebestuur (indien vzw Sportbeheer Avelgem zou 
ontbinden in 2013) ofwel aan de nieuw geïnstalleerde vzw Sportbeheer Avelgem 
(indien vzw Sportbeheer Avelgem niet zou ontbinden in 2013)  om een nieuwe 
overeenkomst voor te bereiden.  Het bestuur van de sportraad heeft in zitting van 
05/02/13 acte genomen van deze verlenging maar wenst wel advies te verlenen op de 
nieuwe huurovereenkomst. 

 
 

c. De sportraad anno 2013 
 

De sportraad zal in 2013 werk moeten maken van onderstaande dossiers: 
 
• Nieuwe structuur en kerntakendebat: 

•   Als vzw Sportbeheer Avelgem ontbindt, dan is het wenselijk om de 
bestaande expertise op te vangen binnen de structuren van de 
sportraad. Dit is reeds mogelijk gemaakt door de aanpassing van het 
huishoudelijk reglement (zie hoger). 

•   De kerntaak van de sportraad is advies verlenen. Organiseren is een 
kerntaak van de gemeentelijke sportdienst. In die optiek zal een 
kerntakendebat gehouden worden binnen de driehoek 
sportraadvoorzitter – schepen van sport – diensthoofd sport met 
aandacht voor: 

i. De echte kerntaken van de sportraad  
ii. Overheveling van ANIMA 2000 binnen het gemeentelijk budget 
iii. Het werkingsbudget van de sportraad 

 
• Actieve participatie in het tot stand komen van en adviesverlening over: 

 
• Het gemeentelijk meerjarenplan: de sectorale plannen (sport, jeugd, cultuur, 

…) vervallen en moeten allemaal geïntegreerd worden in één 
meerjarenplan. De sportraad moet voor wat sport betreft daarin actief 
betrokken worden conform het ‘sport-voor-allen-decreet’. 

• Huurovereenkomst voetbalstadion: zie hoger 
• Tariefreglement sportaccommodaties: in het sportmemorandum stond 

genoteerd dat het tariefreglement diende te worden geactualiseerd. 
Bedoeling is dat in overleg met de sportraad en met terugkoppeling naar de 
klankbordgroep (de diverse gebruikers) een geactualiseerd reglement kan 
goedgekeurd worden door de gemeenteraad in juni. Dit reglement kan dan 
toegepast worden vanaf 1 juli of 1 september en dit geeft ook de 
mogelijkheid om het nieuwe reglement toe te lichten aan de diverse 
gebruikers. 

• Aanpassingen erkenningsreglement: de timing in het huidige reglement 
stelde problemen. Een erkenning van een vereniging valt momenteel 
samen met een legislatuur. De erkenning zou 6 maanden legislatuur-
overschrijdend moeten zijn zodat het nieuw verkozen gemeentebestuur de 
verenigingen kan erkennen. Als het erkenningsreglement in die zin zou 
worden aangepast, dan kan ook gekeken worden of er nog andere 
aanpassingen nodig zijn. De voorbereidingen hiervoor zullen verlopen 
binnen het erkenningscomité samen met de bevoegde schepenen. Er zal 
voor advies teruggekoppeld worden naar de sportraad. De timing hiervoor 
is nog niet vastgesteld. 
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d. Doortocht Ronde van Vlaanderen en viering Paul Deman 
 

De permanente fietslus 
Een brochure wordt opgemaakt door Toerisme Leiestreek i.s.m. de Krant van West-
Vlaanderen en het gemeentebestuur van Avelgem. De brochure bestaat uit een 
parcoursbeschrijving op basis van het fietsknooppuntennetwerk aangevuld met foto’s 
en informatie omtrent Paul Deman. Er is ons meegegeven dat de brochure klaar zal zijn 
tegen de RVV (Ronde van Vlaanderen). Bedoeling is deze fietslus feestelijk in te fietsen 
de week voor of na 25 mei (25 mei is het precies 100 jaar geleden dat de eerste RVV 
werd gereden). 
 
Tentoonstelling ‘Iedereen Flandrien’ 
Er worden 6 tentoonstellingen georganiseerd in 6 verschillende gemeenten. In Bossuit 
(pompgebouw) zal de tentoonstelling handelen over Paul Deman, Marc Demeyer en 
Henny Kuyper. Er zal ook een simulator geplaatst worden waarbij men 1 minuut kan 
fietsen rond een bepaald thema (in Bossuit is dit het thema ‘waaiervorming’). De 
prestatie wordt geregistreerd en men ontvangt dan een stempel. Indien men in alle 6 
de gemeenten op de simulator heeft gefietst en dus 6 stempels heeft verzameld, komt 
men in aanmerking voor de titel  ‘Flandrien van de eeuw’. Deze tentoonstelling wordt 
feestelijk geopend op 4 april samen met de boekvoorstelling omtrent Paul Deman en 
hopelijk in aanwezigheid van een aantal ex-renners. 
 
Tentoonstelling Pieter Bracke 
In café De Volle Maan in de Stationstraat kunt u 2 weken vóór de Ronde tot 2 weken 
erna genieten van de werken van amateurschilder Pieter Bracke. Deze tentoonstelling 
werd plechtig geopend op 17 maart. 

 
Vertelsessies 
Het VVV-kantoor in Bossuit speelt met het idee om fietstochten te organiseren geleid 
door een ‘acteur’ die Paul Deman speelt en die verschillende plaatsen aandoet die 
verwijzen naar het leven van Paul Deman. Op deze plaatsen zou de acteur dan zijn 
verhaal over Paul Deman brengen 
 
Een wandelzoektocht tijdens de zomermaanden 
Het idee groeit om AKRIEL ‘bekende koppen van Flandriens’ te laten schilderen en 
deze dan op verschillende plaatsen in Avelgem te posteren. Via een wandelroute 
zouden deze werken dan met elkaar verbonden worden volgens een concept van een 
wandelzoektocht. Dit idee zit echter nog in een zeer prille fase.  
 
Doortocht 31/03/13  
Er komt een speciaal katern uit in de eerstvolgende Info Avelgem met aankondiging 
van het volledige programma en aanduiding van de verkeersmaatregelen. Als 
toelichting wordt ter zitting verwezen naar de tekst reeds opgenomen in het 
gemeentelijk vrijetijdsmagazine 
 
(bron: Artikel uit vrijetijdsmagazine) 
 

Ter gelegenheid van de doortocht van de Ronde Van Vlaanderen valt er heel wat 
te beleven in Avelgem. Vooral in Outrijve, dorp van Paul Deman, de winnaar van 
de eerste ronde 100 jaar geleden, wordt een heus wielerfeest georganiseerd. 
De dag start met een ontbijt in de feesttent om medewerkers, seingevers en 
vrijwilligers te bedanken voor de vele prestaties die in de voorbije jaren, in weer 
en wind, werden geleverd en die de wielerkoersen in Outrijve of de doortochten 
van nationale wedstrijden mogelijk maakten.  
Ter ere van Paul Deman wordt aan de woning waar hij in 1961 overleden is, ter 
hoogte van de openbare weg aan de huidige fermette van Salons Alta Ripa, een 
gedenkteken ingehuldigd. 
’s Middags organiseert wielerclub Hand in Hand Demeyer een eetfestijn voor alle 
wielerliefhebbers in Avelgem en de inwoners van Outrijve. U geniet er samen met 
uw buren van de wedstrijd die tussen 12.00 en 12.15 uur live door Outrijve 
passeert. Daarna schuift u gezellig aan tafel en kunt u de wedstrijd volgen op 
groot scherm. Na de koers zet Danny Fabry, op uitnodiging van de wielerclub, de 
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rest van het volksfeest in gang! De hele dag door is er randanimatie voor jong en 
oud met fietswedstrijden op rollen, gekke fietsen, springkastelen en een 
hommage aan Paul Deman en Marc Demeyer. Het wordt een paasfeest om niet te 
vergeten! 
U kunt ook terecht bij het feestgebeuren aan het rond punt in Kerkhove waar u 
net als vorig jaar verwend wordt bij frituur ’t Hoekske en door café De Paljas.  
Op de bioboerderij ’t Ganzenhof kunnen cliënten, personeelsleden en 
sympathisanten van groep Ubuntu terecht voor een gezellig samenzijn, uiteraard 
genieten van de renners langs het parcours en de wedstrijd volgen op het 
binnenplein. 

 
 

 
 
 

 
 
 
Sportieve groeten, 
 
 
 
 
 
 
 
Namens, 
Lieven Seynaeve             Sammy Coulembier 
Voorzitter              Secretaris 
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