
 
 
 
 
 

 

 

 

Betreft: Verslag raad van bestuur op 06/11/’13 

 

Vereniging Naam 
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Deskundige Seynaeve Lieven X X X X X 

Schepen van Sport Van Steenbrugge Koen X X X X X 

Kon. Atheneum Vandermeersch Lien X X X X V 

Skibo Callewaert JC X X V X X 

Deskundige Rommens Piet X V V X 0 

Vrij onderwijs Vanwambeke Lieve X V X X X 

KB Lofteam Coulembier Sammy V V V V 0 

Kerdavo Vandamme Heidi X X V X X 

Vinkenverenigingen Eggermont Jules X X X V X 

Visverenigingen Vanhamme Luc X X X X X 

Kerdavo Dewilde Willem    X(1) X(1) 

Kon. Atheneum Kenny Vandeborre     X(1) 

KB Lofteam Alex Frooninckx     X(1) 

Karate-do Johan Verhiest     X(1) 

Tennisclub Guy Vercoutere     X(1) 

No Limit Team Stefaan Depaepe     X(1) 

Sportdienst Laevens Bram V X X X X 

Sportdienst Platteau Francky x  X X X 

(1) Eenmalig: ter gelegenheid van de installatie van de comissies 
X = aanwezig  V = verontschuldigd 0 = afwezig    VV = vervoeging 

 

1) Overlopen en goedkeuren vorig verslag d.d. 29/05/’13 
 

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

 

2) Installatie commissies sportraadbestuur 

 
Door het wegvallen van vzw-Sportbeheer Avelgem zal er aan de hand van commissies getracht 

worden een sportief draagvlak te creëren waaruit adviezen kunnen gestuurd worden naar het 

gemeentebestuur. 

 

Eerst en vooral wordt er een groot algemeen sportraadbestuur opgericht waaruit de leden voor de 

commissie beheer of voor de commissie promotie kunnen kiezen.  

 

Commissie beheer 

vzw-Sportbeheer stond vroeger in voor de exploitatie en het beheer van de sportinfrastructuur. 

Deze taak zou nu bij het sportraadbestuur onder de commissie beheer uitgevoerd worden.  

 

Commissie promotie 

Het huidige sportraadbestuur had vorige legislatuur een sportpromotionele taak. Dit zou nu onder 

de commissie promotie uitgevoerd worden.  

 

A   V   E   L   G   E   M 
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Bram Laevens 
06/11/’13 



De leden van de vzw-Sportbeheer en de huidige sportraadbestuursleden die willen deel uitmaken 

van deze commissie moeten dit bevestigen voor 20 november. Enkel bestuursleden kunnen in een 

commissie zetelen. Eenzelfde lid kan niet tegelijkertijd in promotie en beheer zetelen.  

 

3) Advies meerjarenplanning en beheers- en beleidscyclus 
 
Tijdens de ‘open’ algemene vergadering van de sportraad op 9 oktober 2013 waarnaar niet alleen 

de leden van de algemene vergadering werden uitgenodigd maar ook andere belangrijke 

stakeholders binnen de sector sport zoals de leden van vzw Sportbeheer Avelgem, verduidelijkte 

schepen van sport Koen Van Steenbrugge het meerjarenplan 2014 – 2019 wat betreft alle 

prioritaire doelstellingen en wat betreft de niet-prioritaire doelstellingen die betrekking hebben op 

de sector sport en in ruimere mate op de sector vrije tijd. 

 

Tijdens deze ‘open’ algemene vergadering werd een oproep gelanceerd om enerzijds te 

participeren binnen een werkgroep die het advies op het meerjarenplan zou voorbereiden en 

anderzijds om alle opmerkingen te bezorgen aan deze werkgroep voor 21 oktober 2013. 

Het vertrouwen werd gegeven aan de sportraadvoorzitter om samen met de sportdienst het advies 

voor te bereiden waardoor de werkgroep uiteindelijk beperkt werd tot de sportraadvoorzitter, het 

diensthoofd sport en de sportpromotor. 

 

Als uitgangspunten voor het opstellen van het ontwerpadvies werden genomen: De opmerkingen 

die werden binnengebracht door de stakeholders bij de sportdienst zowel bij de opmaak van het 

sportmemorandum van de sportraad in 2012 als na de oproep tijdens de algemene vergadering op 

9 oktober 2013. De aftoetsing van het meerjarenplan aan het sportmemorandum dat de sportraad 

aan elke politieke partij had bezorgd in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. 

 

Om te verduidelijken waar de adviezen van het sportmemorandum ingebouwd waren in het 

meerjarenplan of waarom sommige adviezen uit het sportmemorandum niet konden worden 

ingebouwd in het meerjarenplan, werd de schepen van sport uitgenodigd naar de werkgroep. 

 

Het ontwerpadvies dat voorbereid werd door de werkgroep ter zitting van 06/11/’13 unaniem 

goedgekeurd.  Dit document werd ondertussen doorgestuurd naar het CBS met het verzoek een 

antwoord te formuleren op dit advies. 

 
4) Advies op de subsidieverdeling en verdeling van de impulssubsidies 

 
De werkingssubsidies worden verdeeld onder alle erkende sportverenigingen. Bijkomend tot 2013 

zijn de impulssubsidies die worden verdeeld onder de sportverenigingen met een gestructureerde 

jeugdwerking. De criteria die gehanteerd worden om deze subsidies te verdelen richten zich op de 

kwaliteit van de sportclubs. 

 

2 dossiers werden niet terug ingediend en komen zo niet in aanmerking voor subsidies namelijk: 

- Badmintonclub AVBC 

- Club Rugge 

 

Anima zal haar werking stoppen in 2014 en krijgt zo geen subsidies meer. Enkel de subsidies voor 

de afgelopen projecten/organisaties die door het subsidiereglement niet in aanmerking komen voor 

subsidie werden uitbetaald. De kosten van de interscolaire organisaties en de supralokale 

organisaties zullen vanaf 2014 gedragen worden door het gemeentebestuur. 

 

Het Avelgemse sportraadbestuur keurde na toelichting onderstaande subsidieverdeling goed ter 

zitting van 13/11/’13. 

 

 
vereniging werking impuls totaal 

KVK Avelgem 2.800,00 € 2.206,54 € 5.006,54 € 

Kerdavo 2.000,00 € 2.140,35 € 4.140,35 € 

KB Lofthome 2.300,00 € 1.689,84 € 3.989,84 € 

No limit team 2.200,00 € 1.643,27 € 3.843,27 € 

FC Paljas 151,85 €   151,85 € 

IVC 151,85 €   151,85 € 



Sportwereld 173,54 €   173,54 € 

t Geheim 151,85 €   151,85 € 

FC Paljaskes 173,54 €   173,54 € 

TMS 216,93 €   216,93 € 

RFF 379,63 €   379,63 € 

karate-do 433,88 €   433,88 € 

tennis 867,72 €   867,72 € 

skibo 477,25 €   477,25 € 

WTC Olympia 216,93 €   216,93 € 

Dalton 705,03 €   705,03 € 

Scheldezonen 200,00 €   200,00 € 

Gouden Karper 200,00 €   200,00 € 

Onder Ons 200,00 €   200,00 € 

Snoevers 200,00 €   200,00 € 

Bekaert Lijnvissers 200,00 €   200,00 € 

Boomgaardvink 200,00 €   200,00 € 

Moedige Zangers 200,00 €   200,00 € 

Zingende Vogels 200,00 €   200,00 € 

De moedige duif 200,00 €   200,00 € 

De motorvrienden 200,00 €   200,00 € 

Demeyer Hand In Hand koers 1 315,00 €   315,00 € 

Demeyer Hand In Hand koers 2 315,00 €   315,00 € 

Demeyer Hand In Hand koers 3 315,00 €   315,00 € 

paardenkoers Outrijve 525,00 €   525,00 € 

Kloron 150,00 €   150,00 € 

ANIMA 1.050,00 €   1.050,00 € 

totaal 18.070,00 € 7.680,00 € 25.750,00 € 

 
5) Huldiging van de sportlaureaten 2014 

 
Datum: vrijdag 31 januari 2014 

 

Moderator: Lieven Voet 

 

Dynamische act: komediant en buikspreker Bart Boullart werd reeds vastgelegd. Hij kan zorgen 

voor 30’ entertainment.  

 

Bijkomende act: Piet Rommens heeft een muzikant aangebracht die eventueel voor extra muzikale 

intermezzo’s kan zorgen. Kevin Meuret kan samen met een vriendin enkele liedjes van Goldplay 

brengen. 

 

De vraag is hier nog hoe we dit allemaal vlot kunnen inplannen en wat de benodigdheden zijn. Om 

zo goed mogelijke afspraken te maken zal Bram Kevin nog eens persoonlijk uitnodigen voor een 

gesprek. 

 

 
6) Activiteit georganiseerd of ondersteund door de sportraad 

 
Komende periode zal de sportraad volgende activiteiten ondersteunen /organiseren 

- Ballennamiddag 13/11/’13 

- Netbalnamiddag 20/11/’13 

- Hopsakee 13/12/’13 

- Huldiging 31/01/’13 

- Zwemnamiddag 26/02/’13 

- Interscolaire voetbalnamiddag 26/03/’13 

- Buitenspeeldag 2/04/’13 

- Interscolaire voetbalnamiddag 23/04/’13 

- Interscolaire voetbalnamiddag secundair onderwijs 7/05/’13 

- Interscolaire wandelnamiddag + prijsuitreiking 4/06/’13 



- Einde examens secundair grasevent 20/06/’13 

 

 

7) Voorbereiding algemene vergadering op 20/11/’13 

 
1. Ledenlijst; 

 

2. Aktename advies op meerjarenplan en-budget; 

 

3. Overlopen vorig verslag 20/03/’13; 

 

4. Overlopen werkjaar 2013 (bestuursraden); 

 

5. Aktename advies op: 

a) De subsidieverdeling; 

b) De verdeling van de impulssubsidies; 
 

6. Activiteiten ondersteund of georganiseerd door de sportraad; 

 

7. Huldiging sportlaureaten 2013; 

 

8. Briefwisseling; 

 

9. Varia en rondvraag. 

 

 
8) Briefwisseling 

- Brochure Vlaamse Trainerschool � mee te geven tijdens de algemene vergadering 

20/11/’13 

 

9) Varia en rondvraag 
Geen 

 

 

 

Sportieve groeten, 

 

 

Namens, 

 

Lieven Seynaeve             Sammy Coulembier 

Voorzitter              Secretaris 

 
 

 

De verslaggevers: 

 

 

 

 

Francky Platteau            Bram Laevens 

Diensthoofd sport           sportpromotor 

 


