
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreft: Verslag commissie promotie op 08/01/’14 
 

Vereniging Naam 08/01 

Deskundige Seynaeve Lieven x 
Schepen van Sport Van Steenbrugge Koen v 
Kon. Atheneum Vandermeersch Lien v 
Skibo Callewaert JC X (1) 
Vrij onderwijs Vanwambeke Lieve x 
KB Lofteam Coulembier Sammy x 
Kerdavo Vandamme Heidi x 
Vinkenverenigingen Eggermont Jules x 
Visverenigingen Vanhamme Luc x 
TC Avelgem Guy Vercoutere X 
Karate Gilles Dupont x 
No Limit Team Stefaan Depaepe x 
Sportdienst Laevens Bram x 

(1) overgang bestuur naar commissies  
X = aanwezig  V = verontschuldigd 0 = afwezig    VV = vervoeging 

 
1) Overlopen en goedkeuren vorig verslag d.d. 06/11/’13 

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

2) Huldiging van de sportlaureaten 2014 
 

Datum: vrijdag 31 januari 2014 
 
Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, zullen er geen muzikale intermezzo’s zijn tijdens de 
huldiging. Misschien wel een idee om te onthouden voor volgende edities. 
 
Kandidaten 
 
Opmerkingen: 

- De teamprestaties van het No Limit Team werden van de individuele competitiesporters naar 
de categorie competitieve ploegsporters verplaatst. Het gaat hier om een prestatie die in 
teamverband geleverd werd. 

- Simon Depraetere en Jérome Vandenberghe kwamen, omwille van het reglement, niet in 
aanmerking voor de huldiging. Ze kunnen niet als individu in aanmerking komen voor de categorie 
ploegsport. Ze kunnen ook niet in aanmerking komen voor de categorie individuele competitiesport 
doordat hun prestatie in team geleverd werd. Daartegenover zijn het wel prestaties die wel 
verdienen gehuldigd te worden. Daarom zullen ze een eervolle vermelding krijgen.  

- Bij de categorie recreatieve sporters werd er meteen een laureaat gekozen wegens te weinig 
kandidaten (in het geel). 

- Bij de categorie individuele competitiesporters en bij de competitieve ploegsporters werden er 3 
kandidaten weerhouden (in het geel). 

- Lieve Vanwambeke zorgt voor een aantal foto’s van de Sportliners. Stefaan Depaepe zorgt 
voor een aantal foto’s van Sofie, Steven en de teamprestaties van NLT. 
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Recreatieve sporters 
 
Hugo Derycke (ultralopen): Hugo heeft dit jaar deelgenomen aan de 24-urenloop in Oudenaarde. 
Hij liep daar 24 uren aan 1 stuk, goed voor niet minder dan 204,43 kilometer! 
 
Erik Masure (wandelen – Mirakelstappers): Erik wandelde afgelopen jaar 1073,5 kilometer over 
150 tochten. 
 
Annemie De Moor (wandelen – Mirakelstappers): Annemie wandelde afgelopen jaar 1073 kilometer 
over 150 tochten. 
 
Competitieve individuele sporters 
 
Jesper Delporte (turnen – Sportgroep Vaste Vuist Lauwe): Jesper is Provinciaal kampioen bij de 
junioren D-niveau. 
 
Niki Delporte (turnen – Sportgroep Vaste Vuist Lauwe): Niki is Provinciaal kampioen bij de beloften 
D-niveau. 
 
Ellen Verschuere (turnen – Yzervast Heestert): Ellen werd Vlaams kampioen bij de junioren C-
niveau. Daarbij haalde ze het van de besten van West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en 
Vlaams-Brabant. 
 
Claude Debue (autosport VDA-Racing Tielt): Claude won als copiloot in zijn eentje de titel van de 
Vlaamse autosport federatie (VAS). Een unicum voor een copiloot! Daarnaast behaalde Claude op 
nationaal vlak de vice-titel Ford Fiesta-cup. Ook won hij de Turbo challenge en het Atlantic 
clubkampioenschap. 
 
Sofie Hooghe (triatlon – No Limit Team): Sofie behaalde een 10de plaats op het EK triatlon en een 
11de plaats op het WK triatlon bij de beloften. Ze werd ook Belgisch kampioen sprinttriatlon 
overall. 
 
Lieselot Bossuyt (triatlon – No Limit Team): Belgisch kampioen sprintduatlon als crosstriatlon. 
 
Steven Scherpereel (triatlon -  No Limit Team): Steven kon zich kwalificeren voor het WK Ironman 
in Hawaii waar hij schitterend in 10u04 finishte! 
 
Gregory Cool (Xterra, offroadtriatlon – No Limit Team): Gregory kon zich kwalificeren voor het WK 
Xterra in Hawaii waar hij schitterend in 3u30 finishte! 
 
Charlotte Ranson (triatlon – No Limit Team): Charlotte behaalde brons op het BK crosstriatlon. 
 
Cato Cassiers (triatlon – No Limit Team): Cato werd Belgisch kampioen duatlon bij de jeugd C en 
werd 2de op het BK triathlon bij de jeugd C. 
 
Andres Scherpereel (triatlon – No Limit Team): Andres behaalde brons op zowel het BK duatlon als 
het BK triatlon bij de jeugd C. Daarnaast werd hij provinciaal kampioen duatlon bij de jeugd C. 
 
Floor Martens (duatlon – No Limit Team): Floor werd Provinciaal kampioen duatlon bij de junioren. 
 
Meredith Gardin (duatlon – No Limit Team): Provinciaal kampioen duatlon bij de jeugd A. 
 
Xander Casteur (zwemlopen – No Limit Team): Vlaams kampioen zwemlopen H08. 
 
Competitieve ploegsporters 
 
Ploeg mixed team relay - No Limit Team (triatlon � aflossingsformule dame – heer – dame - 
heer): Bij de jeugd C: Belgisch kampioen  en brons op het BK Mixed Team Relay. Bij de elite: 
Brons op het BK Mixed Relay. 
 
Benjamins A (basketbal – KB Lofteam): Deze jeugdploeg speelde kampioen in de provinciale U12 
C-reeks. 
 



U15 (voetbal - KVK Avelgem): Deze jeugdploeg speelde kampioen in de provinciale U15 reeks. 
 
Sportliners Kerdavo Avelgem 2.0 (volleybal – Kerdavo):  
2.0: Deze jeugdploeg speelde kampioen in hun eerste competitiejaar! 
2.b: De miniemen speelden vorig jaar als sportliners 2.b opnieuw kampioen. Dit nadat ze nog maar 
net overgegaan waren van 2.0 naar 2.b. Tijdens het seizoen stegen ze van 2.b eerste klasse naar 
2.b ereklasse. 
 
Vis- en vinkensporters 
 
Eric Libbrecht (vinken – De Zingende Vogels): Clubkampioen 2013 
 
Romain Blomme (vinken – De Zingende Vogels): Kampioen van Groot Avelgem 2013 
 
Jonathan Locquet (vinken – De Moedige Zangers): Clubkampioen 2013 
 
Luc Eggermont (vinken – KM De Boomgaardvink Waarmaarde): Clubkampioen 2013 
 
Erwin Lippens (vissen – Bekaert Lijnvissers): Clubkampioen 2013 
 
Kurt Vanheuverswyn (vissen – vzw-De Snoevers): Clubkampioen 2013 
 
Pedro Vaneeckhout (vissen – De Scheldezonen): Clubkampioen 2013 
 
Rudi Van Eeckhout (vissen – De Gouden Karpervissers): Clubkampioen 2013 
 
Rino Voet (vissen – Gouden Karpervissers): Kampioen van Groot Avelgem 2013 
 
Frank Hoekman (vissen – Onder Ons): Clubkampioen 2013 
 
Vrijwilligers 
 
Geert Vandevelde (vissen – vzw-De Snoevers): Geert is steeds een helpende hand bij alles wat 
rond en op het water gebeurt. 
 
Jos Vanden Broeck (basketbal - KB Lofteam): Jos is meer dan 20 jaar bestuurslid en begeleider van 
de jeugdploegen. Jos is nog steeds actief als begeleider en ploegverantwoordelijke van de seniors 
B-ploeg. 
 
Heidi Desmet (volleybal - Kerdavo): Heidi zet zich 200% in voor het organiseren van alle 
evenementen binnen onze club. Uitzonderlijk is de organisatie van het sportkamp in Nukerke die ze 
op haar schouders neemt! 
 
Bernard Vandeputte (vinken – De Moedige Zangers): Bernard is al vele jaren voorzitter van de 
Moedige Zangers. Daarnaast is hij steeds heel actief bij de organisaties. Zowel bij de 
voorbereiding, de dag zelf als de opruim, kunnen ‘De Moedige Zangers’ op hem rekenen. 
 
Marc Dejonghe (voetbal – KVK Avelgem): Marc is ondervoorzitter van KVK Avelgem en is reeds 30 
jaar gemotiveerd bestuurslid! 
 
Koen Derycke (lopen - Run for Fun): Koen staat wekelijks paraat voor de club. Elke dinsdag, 
donderdag en zondag als op alle evenementen, is hij present om een handje toe te steken waar 
nodig. 
 
Eervolle vermelding 
 
Simon Depraetere (baseball – Baseballclub The Pittbulls Wielsbeke): Simon werd met zijn ploeg 
kampioen in de reeks Miniemen Silver 2013. Deze West-Vlaamse jeugdploeg kaapt zo de titel weg 
in een sport die vooral in de provincie Antwerpen populair is. Een unicum in het 25 jarig bestaan 
van de club. 
 
Jérome Vandenberghe (basketbal – Holstra Wevelgem): Jérome promoveerde met zijn ploeg naar 
2de nationale. Jérome was afgelopen seizoen ook topschutter in 3de nationale. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als opfleuring van het podium zullen truitjes opgehangen van onze sportclubs. 



3) Promotiekalender 2014 
 
Naast de activiteiten, die al ondersteund werden door de sportraad, worden nu ook de activiteiten 
van de vroegere vzw-Sportbeheer Avelgem overgenomen. 
 
Sportsessies 
Opnieuw opgestart januari 2014: 
 
Kleuters bewegen - 1ste kleuter op woensdag van 16.15 uur – 17.00 uur - 2de kleuter op 
woensdag van 15.30 uur – 16.15 uur 
 
Sportacademie - Omnisport voor 3de kleuter t.e.m. 6de leerjaar – van13.30 uur – 15.30 uur 
 
Dansschool Ariadne - Een kwaliteitsvolle dansschool. Vanaf 3de kleuter tot en met het 2de 
secundair 
 
Recreatief badminton - Elke weekdag - voor iedereen 
 
Recreatief basketbal - Op donderdag 20.00 uur – 21.30 uur - voor iedereen  
 
Yoga - Op donderdag 9.00 uur – 10.00 uur - In samenwerking met Yogakring Samsva – voor 
iedereen 
 
Zwemlessen - Zwemlessen voor kinderen vanaf 5 jaar 
Op woensdag van 13.45 uur - 14.30 uur EN op vrijdag van 17.00 uur - 17.45 uur (2x per week). 
 
Extra reeksen op dinsdag en donderdag van 16.45 uur - 17.30 uur (2x per week). 
Door de grote vraag naar zwemlessen probeert de sportdienst met de aanbod een antwoord te 
bieden voor dit probleem. 
 
Zwemschool Verder uitbouwen zwemvaardigheden op een speelse manier. De lessen gaan door 
op vrijdag: Brons (beginners) 17.00 uur - 17.45 uur - Zilver en Goud (gevorderden) 17.45 uur - 
18.30 uur 
 
Baantjeszwemmen - Data: Elke woensdag en vrijdag - Tijdstip: 19.00 uur – 20.00 uur – voor 
iedereen 
 
Ochtend- en middagzwemmen - Data: Elke maandag, woensdag en vrijdag - Tijdstip:’s 
Ochtends 8.00 uur – 9.00 uur - ’s Middags 12.00 uur – 13.00 uur – voor iedereen 
 
Seniorenzwemmen met aquagym - voor senioren (50+) - Tijdstip: Elke vrijdag 15.30 uur – 
17.00 uur - Aquagym 15.45 uur – 16.15 uur. 
 
Evenementen 

- Huldiging 31/01/’14 (zie hoger) 
- Zwemnamiddag 26/02/’14 
- Interscolaire voetbalnamiddag 26/03/’14 
- Buitenspeeldag 2/04/’14 

 Aanvraag goedgekeurd met onderstaande activiteiten: 
 



- Interscolaire voetbalnamiddag 23/04/’14 
- Interscolaire voetbalnamiddag secundair onderwijs 7/05/’14  zal dit jaar doorgaan op het 

voetbalterrein van Outrijve! 
- Interscolaire wandelnamiddag + prijsuitreiking 4/06/’14 
- Einde examens secundair grasevent 20/06/’14 

 
4) Jaarrekening sportraad 

 

 
 
Opmerkingen: 
 
Vanaf volgend jaar zal de werkingstoelage van alle adviesraden herleid worden naar 500 euro 
pure werkingskost. Alle organisatiekosten zullen gedragen worden door het gemeentebestuur. 
 
Momenteel staat het resultaat 2110,19 deficitair, maar dit komt omdat Anima de kosten van 
interscolaire sport en organisaties van supralokale instantie nog moet terugstorten. Anima 
heeft dit jaar ook maar enkel de projecttoelage gekregen bij de subsidieverdeling. Dit maakt 
dat Anima geen geld gekregen heeft voor hun werking omdat deze stopt vanaf september 
2014. 
 

5) Varia en rondvraag 
 
Voor de verdere vergaderdata in 2014 zal Bram een doodle opstellen met mogelijk tijdstippen. 
 
Sportieve groeten, 
 
Namens, 
 
Lieven Seynaeve, Voorzitter        Sammy Coulembier, Secretaris 
               
Verslaggever:           Bram Laevens, sportpromotor 


