
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreft: Verslag raad van bestuur op 29/05/’13 
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Deskundige Seynaeve Lieven X X X X 
Schepen van Sport Van Steenbrugge Koen X X X X 
Kon. Atheneum Vandermeersch Lien X X X X 
Skibo Callewaert JC X X V X 
Deskundige Rommens Piet X V V X 
Vrij onderwijs Vanwambeke Lieve X V X X 
KB Lofthome Coulembier Sammy V V V V 
Kerdavo Vandamme Heidi X X V X 
Vinkenverenigingen Eggermont Jules X X X V 
Visverenigingen Vanhamme Luc X X X X 
Kerdavo Dewilde Willem    X(1) 
Sportdienst Laevens Bram V X X X 
Sportdienst Platteau Francky x  X X 

(1) Eenmalig: ter gelegenheid van agendapunt 2 en 3 
X = aanwezig  V = verontschuldigd 0 = afwezig    VV = vervoeging 

 
1) Overlopen en goedkeuren vorig verslag d.d. 5/02/’13 

 
Geen opmerkingen op de vorige verslagen. De verslagen worden goedgekeurd.  
 

2) Advies op het jaarlijks verslag 2012 betreffende de uitvoering van het 
sportbeleidsplan 
 
Gelet op:  
 
• de vertegenwoordiging van de sportraadvoorzitter in de stuurgroep voor de evaluatie en 

aanpassing van het sportbeleidsplan; 
• het feit dat in 2012 het sportbeleidsplan op operationeel niveau anders werd uitgevoerd dan 

gepland; 
• de argumentatie van het gemeentebestuur met betrekking tot de operationele doelstellingen 

die anders werden uitgevoerd dan gepland of slechts deels werden uitgevoerd of werden 
stopgezet; 

 
rekening houdende met: 
 
• het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen voor het 

voeren van een sport voor allen beleid en tot het verkrijgen van een impulssubsidie; 
• het besluit van 19 september 2008 ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007. 
 
verleent het bestuur van de sportraad, in zitting bijeen op 29/05/13,  
 
in aanwezigheid van de waarnemers:  

o Koen Van Steenbrugge, Schepen bevoegd voor sport 
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o Francky Platteau, diensthoofd sport 
o Bram Laevens, sportpromotor 

 
na het overlopen en toelichten ter zitting door het diensthoofd sport  een unaniem positief advies 
op het jaarverslag 2012 inclusief alle bijlagen. 
 

3) Advies op het ontwerp van huurovereenkomst voor het voetbalstadion 
 
Het bestuur van de sportraad, in zitting bijeen op 29/05/13 
 
in aanwezigheid van de waarnemers:  

o Koen Van Steenbrugge, Schepen bevoegd voor sport 
o Francky Platteau, diensthoofd sport 
o Bram Laevens, sportpromotor 

 
alsook in aanwezigheid van: 

o Willem Dewilde, namens de klankbordgroep voor de indoorsporters 
 
Brengt volgend advies uit op het ontwerp van huurovereenkomst, besproken in de varia van de 
zitting van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 27/05/13, op de geformuleerde 
bemerkingen van de klankbordgroep van de indoorsporters en op de aanvullende vragen van KVK 
Avelgem vzw wat betreft: 
 
Artikel 1: accommodatie, huurprijs en duur van de overeenkomst 
 
• Het bestuur van de sportraad heeft geen bezwaar dat het lokaaltje tussen stadion, zwembad en 

sporthal (verder genoemd vergaderzaal 1) opgenomen wordt in de accommodatie van het 
stadion op voorwaarde dat vergaderzaal 1 wel verder mag gebruikt worden door het 
gemeentebestuur en de gemeentelijke sportraad als dit het werkschema van KVK Avelgem niet 
doorkruist en op voorwaarde dat de ‘integrale competitieverenigingen’ (definitie: zie vigerend 
subsidiereglement) gratis mogen gebruik maken van het cafetaria van de sporthal voor hun 
vergaderingen van hun statutaire organen. 
 

• Het bestuur van de sportraad adviseert om de huurprijs te behouden (15.000,00 euro te 
betalen in 12 maandelijkse schijven van 1.250,00 euro) op voorwaarde dat de huurprijs voor 
de ‘integrale competitieverenigingen’ (definitie: zie vigerend subsidiereglement) ook behouden 
blijft tijdens huidige legislatuur. Het bestuur baseert zich hiervoor op de druk van de 
accommodatiekost op het budget van zowel de grote indoor- als outdoorclubs met 
jeugdwerking en vindt in het kader van de leefbaarheid van deze clubs, deze vraag 
gerechtvaardigd. 

 
• Het bestuur adviseert om de huurprijs niet te indexeren, niet jaarlijks maar ook niet éénmalig, 

op voorwaarde dat de huurprijs voor de integrale competitieverenigingen (definitie: zie 
vigerend subsidiereglement) ook niet geïndexeerd worden, niet jaarlijks en niet éénmalig 
tijdens deze legislatuur. Het bestuur baseert zich ook hiervoor op de druk van de 
accommodatiekost op het budget van zowel de grote indoor- als outdoorclubs met 
jeugdwerking en vindt in het kader van de leefbaarheid van deze clubs, deze vraag 
gerechtvaardigd. 

 
• Het bestuur van de sportraad adviseert om niet in te gaan op de vraag van KVK Avelgem vzw 

om systematisch gebruik van de sporthal op te nemen in de vaste huurprijs. Het bestuur 
baseert zich hiervoor enerzijds op het feit dat de sporthal reeds overvol zit waardoor ‘gratis 
gebruik’ door KVK Avelgem vzw praktisch nagenoeg niet realiseerbaar is zonder daarbij de 
indoorclubs te schaden en anderzijds op het feit dat er voor sporthalgebruik een ander 
tariefformule geldt, namelijk een tarief per gebruik of per uur. Het is niet aangeraden om op 
deze formule een uitzondering toe te staan. 

 
• Het bestuur van de sportraad heeft geen bezwaar tegen de vraag van KVK Avelgem vzw om 

wanneer het gemeentebestuur de terreinen niet toegankelijk stelt door omstandigheden (b.v. 
slecht weer) en op voorwaarde dat er één van beide sportzalen of een deel daarvan op dat 
moment vrij is, om dan deze sportzaal of een deel ervan gratis ter beschikking te stellen. Het 
bestuur baseert zich hiervoor op het feit dat het aanvaardbaar is dat de verhuurder een 



alternatief moet kunnen aanbieden aan de huurder wanneer de verhuurder het verhuurde goed 
niet toegankelijk stelt.  

 
• Het bestuur van de sportraad heeft geen opmerkingen over de duur van de overeenkomst (1 

juli 2013 tot en met 30 juni 2019) en adviseert om zeker de opzeg van de overeenkomst ten 
allen tijde door de 2 partijen te behouden.  

 
Artikel 2: nutskosten 
 
• Het bestuur van de sportraad heeft geen bezwaar tegen de nutstoelage en de geformuleerde 

correctiefactor op basis van de reële marktprijzen. Het bestuur baseert zich hiervoor op het feit 
dat de nutskosten ook niet aan de indoorclubs of zwembadclubs worden aangerekend. 
 

• Het bestuur van de sportraad heeft geen bezwaar tegen het feit dat KVK Avelgem vzw zelf haar 
eigen nutsleverancier mag kiezen zowel voor elektriciteit als voor aardgas. 

Artikel 3: bevindingsstaat 

 
Het bestuur verleent positief advies op de formulering van dit artikel. Er zijn geen opmerkingen of 
vragen, noch vanuit KVK Avelgem vzw noch vanuit de klankbordgroep van de indoorsporters. 
 
Artikel 4: onderhoud- en herstellingswerken 
 
Het bestuur verleent positief advies op de formulering van dit artikel. Er zijn geen opmerkingen of 
vragen, noch vanuit KVK Avelgem vzw noch vanuit de klankbordgroep van de indoorsporters. 
 
Artikel 5: terreinen 
 
Het bestuur verleent positief advies op de formulering van dit artikel. Er zijn geen opmerkingen of 
vragen, noch vanuit KVK Avelgem vzw noch vanuit de klankbordgroep van de indoorsporters. 
 
Artikel 6: onderverhuren 
 
Het bestuur verleent positief advies op de formulering van dit artikel. Er zijn geen opmerkingen of 
vragen, noch vanuit KVK Avelgem vzw noch vanuit de klankbordgroep van de indoorsporters. 
 
Artikel 7: verzekeringen 
 
Het bestuur verleent positief advies op de formulering van dit artikel. Er zijn geen opmerkingen of 
vragen, noch vanuit KVK Avelgem vzw noch vanuit de klankbordgroep van de indoorsporters. 
 
Artikel 8: verbouwingen en reclameborden. 
 
Het bestuur van de sportraad verleent een negatief advies op de vraag van KVK Avelgem vzw om ook 
borden op de parking te mogen plaatsen. Het bestuur baseert zich hiervoor op de opmerkingen van de 
klankbordgroep van de indoorsporters dat ook hun sponsors dit wel zouden willen hebben in het kader 
van visibiliteit. Dit zou dan onder andere tot een ‘wildgroei’ kunnen leiden. 
 
Artikel 9: kantine 
 
Het bestuur verleent positief advies op de formulering van dit artikel. Er zijn geen opmerkingen of 
vragen, noch vanuit KVK Avelgem vzw noch vanuit de klankbordgroep van de indoorsporters. 

Artikel 10: wettelijke verplichtingen 

 
Het bestuur verleent positief advies op de formulering van dit artikel. Er zijn geen opmerkingen of 
vragen, noch vanuit KVK Avelgem vzw noch vanuit de klankbordgroep van de indoorsporters. 

Artikel 11: verbod op terreingebruik 

 
Het bestuur verleent positief advies op de formulering van dit artikel. Er zijn geen opmerkingen of 
vragen, noch vanuit KVK Avelgem vzw noch vanuit de klankbordgroep van de indoorsporters. 



Artikel 12: waarborg 

 
Het bestuur verleent positief advies op de formulering van dit artikel. Er zijn geen opmerkingen of 
vragen, noch vanuit KVK Avelgem vzw noch vanuit de klankbordgroep van de indoorsporters. 

Artikel 13: boetes 

 
Het bestuur verleent positief advies op de formulering van dit artikel. Er zijn geen opmerkingen of 
vragen, noch vanuit KVK Avelgem vzw noch vanuit de klankbordgroep van de indoorsporters. 

Artikel 14: einde overeenkomst 

 
Het bestuur verleent positief advies op de formulering van dit artikel. Er zijn geen opmerkingen of 
vragen, noch vanuit KVK Avelgem vzw noch vanuit de klankbordgroep van de indoorsporters. 

Artikel 15: naleven overeenkomst ongeacht samenstelling van de raad van bestuur. 

 
Het bestuur verleent positief advies op de formulering van dit artikel. Er zijn geen opmerkingen of 
vragen, noch vanuit KVK Avelgem vzw noch vanuit de klankbordgroep van de indoorsporters. 

Artikel 16: datum en plaats van ondertekening + aantal exemplaren. 

 
Het bestuur verleent positief advies op de formulering van dit artikel. Er zijn geen opmerkingen of 
vragen, noch vanuit KVK Avelgem vzw noch vanuit de klankbordgroep van de indoorsporters. 
 

4) Week van de sportclubs 
 
De Bloso-actie ‘week van de sportclubs’ gaat dit jaar door van 7 tot en met 15 september 2013. 
Omdat deze actie redelijk laat valt en we de Avelgemse bevolking zeker op tijd willen informeren 
over het bestaande clubaanbod zal er terug een folder opgemaakt worden voor het einde van dit 
schooljaar. Deze wordt dan verdeeld onder alle lagere scholen. Op deze folder worden de gegevens 
opgenomen van alle geïnteresseerde clubs met of zonder jeugdwerking. Om de stap naar een 
sportclub zo laag mogelijk te houden zullen er net zoals vorig jaar instapmomenten, open 
trainingen opgevraagd worden aan alle sportclubs. Deze instapmomenten vallen best tussen 8 en 
16 september (voor de BLOSO-actie) maar andere data zullen ook opgenomen worden in de folder. 
De bedoeling is dat er op deze momenten informatie kan gegeven worden over de clubwerking en 
dat er eventueel ingeschreven kan worden. 
 

5) Beachvolleybal secundair onderwijs 
 

Het einde van het schooljaar is voor de leerlingen van het secundair onderwijs het moment om 
samen feest te vieren. Vanuit de sportdienst en dienst jeugd en cultuur zouden wij graag de 
jongeren samenbrengen op een ontspannen en sportieve, zomerse sfeer. Daar het 
evenemententerrein perfect gelegen is, (naast het jeugdhuis “Krak”), werd er een voorstel 
ingediend om een beachvolleybalveld te plaatsen op dit terrein. Gedurende vrijdagnamiddag 21 
juni kan er dan onder begeleiding gevolleybald worden in openlucht. 
 
Om dit te realiseren heeft het gemeentebestuur de toelating gegeven om: 
 
1. het evenemententerrein te gebruiken. 
2. In te staan voor een volleybalset dat kan geplaatst worden op een grasterrein. 
3. In te staan voor de begeleiding gedurende vrijdagnamiddag 21 juni 2013. De begeleiding houdt 

in: motiveren van jongeren om deel te nemen, scheidsrechteren, ploegen samenstellen, 
coördineren, toezicht,… 

 
De bedoeling van dit initiatief is de jongeren is een heel breed publiek aan het sporten te brengen 
op een heel laagdrempelige manier. 

 
 
 



6) Avelgem ‘Sportelgemeente 2013’ stand van zaken 
 

Net zoals vorig jaar dingt onze gemeente terug mee naar de titel van ‘Sportelgemeente 2013’. Dit 
initiatief van Bloso werd opgericht om de seniorensport (50+) te stimuleren. Alle gemeentes die 
aan de strenge criteria voldoen krijgen de titel ‘Sportelgemeente’. Met onderstaande acties hebben 
wij in onze gemeente de seniorensport gepromoot: 
 

- Onze verschillende sportsessies: yoga, aquagym voor senioren, recreatief badminton, 
baantjeszwemmen,… 

- 2 evenementen: Dit jaar werd het eerste seniorenevenement opgericht (op 29 april 2013), 
daarnaast hebben we ook het wandel- en fietsevenement ‘Joost Deseyn’ (1 april 2013). 

- Medewerking aan BLOSO-initiatieven: opstapplaats seniorensportdag in oktober in 
samenwerking met de seniorenverenigingen. 

- Overlegmoment met de seniorenraad, seniorenverenigingen. 
 
Alle administratieve verplichtingen werden ondertussen bezorgt aan BLOSO. 

 
7) Huldiging van de sportlaureaten 2014 

 
Datum: vrijdag 31 januari 2014 
 
Moderator: Lieven Voet 
 
Dynamische act: Daar we voor 2014 terug een komische act willen werd een optie genomen bij 
buikspreker Bart Boullart. Het bestuur heeft ook beslist om deze optie te bevestigen. Het 
programma van de huldiging zal hierdoor wijzigen (daar deze act 1x 30 minuten duurt). Het is voor 
een komediant anders te moeilijk om in 2 korte tijdstippen het publiek te bespelen. 
 
Piet bezorgt ook nog de gegevens van leerlingen van het secundair onderwijs die eventueel voor 
een muzikaal intermezzo kunnen zorgen. 

 
8) Evaluatie activiteiten ondersteund door de sportraad 

 
Buitenspeeldag (450 deelnemers) 
Aanbevelingen voor volgende editie: 

- Tafels en stoelen klaarzetten in PZ voor Rode Kruis en frisdrank en koffie voorzien. 
- Onthaal en vertrek van de kinderen goed begeleiden.  
- Activiteit op evenementenloket: op die manier is de politie, … op de hoogte 
- De verkeerssignalisatie zou moeten geregeld worden dat het verkeer via het D. 

Vermandereplein langs de Scheldelaan rijdt en niet in omgekeerde richting! 
- Interne communicatie kan beter, zodat de verschillende diensten op de hoogte zijn: DHO? 
- Tijdige en duidelijke briefing naar TD: aanvragen bundelen! 
- Voldoende water voorzien op de verschillende posten. 
- Een doorschuifsysteem organiseren voor de verschillende vrijwilligers. 
- Duidelijke communicatie omtrent begin- en einduur (Nationaal om 13u, via website en 

uitinavelgem om 13u30 …). 
- Tentje (sportdienst) voorzien voor circusstand – mogelijk uitbreiden met grime, 

ballonplooien 
 
Seniorenevenement (26 deelnemers) 

- Heel mooi evenement 
- Weinig deelnemers in verhouding met de organisatie 
- Het evenement moet nog wat bekendheid krijgen, groeien. 

 
Ronde van Vlaanderen 

- Goede samenwerking met de wielerclubs van Avelgem Hand in Hand Demeyer en WTC 
Olympia 

- Alles is vlot verlopen 
- Mooi volksfeest 

 



 
Wandel- en fietsevenement Joost Deseyn (ongeveer 750 deelnemers) 

Laatste editie (zie beslissing eerder dit jaar) 
- Gezien de koude omstandigheden toch een redelijke opkomst. 
- Prachtig optreden van Kleinkunst Kollektief 
- Te weinig taartjes (aangevuld met ijsjes) 
- Heel goede samenwerking met basketbalclub KB Lofthome 

 
 

9) Vertegenwoordiging sportraad op het viskampioenschap ‘Groot Avelgem’ 
 

Op zaterdag 6 juli organiseert de vissersclub 'De Gouden Karpervissers' het viskampioenschap van 
Groot Avelgem 2013. 
 
Schepen van sport, Koen Van Steenbrugge, zal aanwezig zijn tijdens dit kampioenschap. Er wordt 
ook nog gevraagd aan Jules Eggermont of hij de sportraad kan vertegenwoordigen. 

 
10) Briefwisseling: uitnodiging viering 30 jaar burensportdienst + Golf 

‘Sporttak in de Kijker 
 
Beste Sportvriend(in), 
 
Twee vliegen in een klap dus en (zie titel)…. waarom deze niet combineren en er een gezellige 
feestavond van maken ?!? 
 
De leden van de Burensportdienst (Anzegem – Avelgem – Deerlijk – Harelbeke – Kuurne – 
Waregem – Wielsbeke – Zwevegem) nodigen u op DINSDAG 11 JUNI a.s. van harte uit ter 
gelegenheid van drie decennia sportieve, leerrijke en aangename samenwerking. 
De réunie vindt plaats in Waregem Golfclub (WaregemSportCenter, Bergstraat 41 – Karmel). 
 
Programma : 

‐ 18.30u. initiatie golf 
‐ 20.00u.  receptie 

 
Onze sportraad verontschuldigt zich op deze viering. 

 
11) Varia en rondvraag 

Geen 
 
 
 
Sportieve groeten, 
 
 
Namens, 
 
Lieven Seynaeve             Sammy Coulembier 
Voorzitter              Secretaris 
 
 
 
De verslaggevers: 
 
 
 
 
Francky Platteau            Bram Laevens 
Diensthoofd sport           sportpromotor 
(agendapunt 2-3)           (agendapunt 1-4-5-6-7-8-9-10)  
 


