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Betreft : verslag commissie beheer en beleid – dinsdag 04/02/2014 – sportcentrum – 19u30 
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Alex Frooninckx KB Lofthome Avelgem x 
Willem Dewilde Kerdavo Avelgem x 
Pieter Lens TC Avelgem x 
Chris Ghysels KVK Avelgem x 
Petra Depaepe No Limit Team x 
Kenny Vandeborre Gemeenschapsonderwijs x 
Lieven Seynaeve deskundige x 
Jean Claude Callewaert SKIBO x 
Piet Rommens Basisschool De Toekomst x 
Johan Verriest Karate-do Avelgem x 
Koen Van Steenbrugge schepen van sport x 
Francky Platteau diensthoofd sport x 
 
X = aanwezig / 0 = afwezig / V = verontschuldigd / Vv = vervoegen op later moment / N = nieuw 
OS = ontslag 
 
 
1. Vooradvies op erkenning wielerclub Avelgem 
 

Vorig jaar werd in Avelgem een nieuwe wielerclub opgericht namelijk ‘Wielerclub Avelgem’.  
 
Deze feitelijke vereniging is aangesloten bij de Vlaamse Wielrijdersbond en telt momenteel 28 
leden. Hun wekelijks activiteit bestaat uit mountainbiken in de winter en wielertoerisme in de 
zomer. 
 
Deze vereniging voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden:  
• De verzekering is OK 
• Er is een bestuur met de vermelding van de nodige contactgegevens 
• Ze hebben regelmatige werking 
 
Deze vereniging wenst zich te laten erkennen als SPORTvereniging. Vandaar: 
• Dat een positief advies nodig is van het erkenningscomité om de vereniging te erkennen: 

dit advies werd na onderzoek van het dossier verleend door het erkenningscomité op 
woensdag 15 januari 2014. 

• Dat een positief advies nodig is van het bestuur van de sportraad om deze vereniging te 
erkennen als SPORTvereniging: ter zitting sluit de commissie aan bij het advies van het 
erkenningscomité en zal dan ook het bestuur van de sportraad verzoeken om de erkenning 
als sportvereniging positief te adviseren. 

 
 

A   V   E   L   G   E   M 
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140204 commissie B&B 

|contact 
|datum 

Francky Platteau 
05/02/14 
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2. Inventaris en timing van op te volgen dossiers of op te starten dossier 
 
 

rubriek omschrijving timing 

sporthal 

elektriciteitswerken en 
elektrische keuringen 

• fase 1: herstellingen zodat basiswerking kan 
gegarandeerd worden + voldoen aan de meest 
dringende opmerkingen van de keuring: afgerond 
eind december 

• fase 2: vervangen van de masterkabels + in orde 
zetten van de restopmerkingen keuring + 
voorzien van kleine aanpassingen (b.v. timer op 
afzuiging kleedkamers): januari – maart 2014 

• fase 3: herkeuring: eind maart – begin april 2014 
schilderwerken: 
kleedkamers 

• kleedkamerblok 1 en 2: afgewerkt op 17 januari 
• kleedkamerblok 3 en 4: februari 2014 

zwembad 

luchtkwaliteit • aanpassingen aan de installaties: uitgevoerd in 
de periode sept – dec 2013 

• infomoment voor alle redders: dec 2013 
• opvolging via registraties door de redders: vanaf 

01/01/14 
infrastructurele 
aanpassingen 

• vervangen toiletten en lavabo’s: uitgevoerd 
eerste helft januari 2014 

• vervangen pandsloten vestiairekastjes: 
uitgevoerd op 28/01/14 

• vervangen detector douchestraat: uitgevoerd op 
28/01/14 

stadion 

elektrische keuring • prijsvraag om het in orde zetten van de 
installatie volgens de opmerkingen van het 
keuringsverslag: opgestuurd december 2013 met 
herinnering half januari 

• uitvoering: feb – mrt 204 
• herkeuring: eind maart – begin april 2014 

voetbalterrein 
Outrijve 

overlegorgaan • opstart: feb – maart 2014 
• Chris en Petra wensen deel uit te maken van dit 

overlegorgaan naast de schepen, de 
sportraadvoorzitter en het diensthoofd. 

• De schepen licht de 3 mogelijke scenario’s toe: 
o De site blijft een ‘gedeelde ‘ sport- en 

jeugdsite 
o De site wordt een exclusieve sportsite 
o De site wordt een exclusieve jeugdsite. 

• De huidige tendens is dat het gedeeld gebruik de 
voorkeur geniet. Er zijn alvast in het 
meerjarenplan kredieten voorzien om een 
budgettair antwoord te kunnen bieden aan een 
uitgewerkt concept. 

voetbalterrein 
Havenzicht 

afsluitpoortje • overleg met alle partijen: feb 2014 
• advies naar gemeentebestuur vanuit de 

sportraad: mrt – april 2014 

reglementen 

tariefreglement • opstart werkgroep: feb 2014 
• advies sportraad: mei – juni 2014 
• gemeenteraad: juni 2014 

huishoudelijke 
reglementen 

• opstart werkgroep: feb 2014 
• advies sportraad: mei – juni 2014 
• gemeenteraad: juni 2014 

erkenningsreglement • opstart werkgroep: feb 2014 
• advies sportraad: mei – juni 2014 
• gemeenteraad: juni 2014 

andere 
afvalverwerking • containers: geplaatst eind dec 2013 
…. •  
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3. Overlopen jaarrekening 2013 gemeentelijke sportraad 
 

De jaarrekening wordt ter zitting overlopen en toegelicht. De commissie zal deze toelichting 
bezorgen aan de raad van bestuur en vragen de jaarrekening te agenderen op de 
eerstvolgende algemene vergadering. 

 
 

rek uit rek in rek uit rek in
saldo vorige boekjaren 0,00 € 5.964,76 €

saldo vorige boekjaren 0,00 € 5.964,76 € 5.964,76 €
eigen organisaties 3.155,03 € 1.606,40 €

wandeltocht 2.980,03 € 1.606,40 € -1.373,63 €
huldiging sportlaureaten 175,00 € 0,00 € -175,00 €

schuldvordering en voorschotten 0,00 € 0,00 €
schuldvordering en voorschotten 0,00 € 0,00 € 0,00 €

transfers 1.106,40 € 1.106,40 € 0,00 €
transfers 1.106,40 € 1.106,40 € 0,00 €

toelagen 0,00 € 2.000,00 €
gemeentelijke toelage 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €
toelage aan Anima 0,00 € 500,00 € 500,00 €

intresten en bankkosten 35,45 € 3,07 €
intresten en bankkosten 35,45 € 3,07 € -32,38 €

terug te vorderen van ANIMA 2.581,43 € 150,00 €
interscolaire sport 2.050,94 € 150,00 € -1.900,94 €
initiatief burensportdienst 0,00 € 0,00 € 0,00 €

initiatief Stichting Vlaamse Schoolsport 0,00 € 0,00 € 0,00 €
initiatief BLOSO 60,50 € 0,00 € -60,50 €
intiatief Provinciale Sportdienst 469,99 € 0,00 € -469,99 €

werkingskosten / - opbrengsten 97,75 € 0,00 €
opbrengsten / kosten tgv aanbieden catering 97,75 € 0,00 € -97,75 €
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 0,00 € 0,00 € 0,00 €

investeringen investeringen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
reservefonds voor schoolsport reservefonds voor schoolsport 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.976,06 € 10.830,63 € 6.976,06 € 10.830,63 €
5.869,66 € 9.724,23 € 3.854,57 €
1.106,40 € 1.106,40 € 0,00 €

3.854,57 €

5.964,76 €
3.854,57 €

-2.110,19 €

saldo

totalen

resultaat 2013

hoofdrubriek subrubriek
totalen hoofdrubriek totalen subrubriek

totalen rekening
totalen kassa

algemeen totaal

01-01-13
saldo 31/12/13

 
 
Er is een negatief resultaat van 2.110,19 euro. Dit resultaat is het gevolg van bewuste beslissingen 
en niet van een slechte werking: 

• wandeltocht Joost: negatief saldo van 1.373,63 euro: 
o De sportraad kwam, volgens de overeenkomst afgesloten met KB Lofthome, voor 

319,20 euro tussen in de cafetariakosten. Bij vorige edities was er geen 
tussenkomst. 
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o De sportraad ‘parkeerde’ 1.250,00 euro (= het positief restsaldo van de voorbije 5 
edities) op een ‘wachtspaarrekening’. Bedoeling is om vanaf 2014 de wandeltocht 
Joost en de wandeltocht van de Vlaamse Diabetenliga samen te laten doorgaan. De 
sportraad voorziet hiervoor gedurende maximaal 5 jaar een tussenkomst van 250 
euro via de wachtspaarrekening. 

• De huldiging van de sportlaureaten: negatief saldo van 175,00 euro: 
o Moderator: 125 euro -> het is best deze kost binnen de sportraadboekhouding te 

houden. Dergelijke vergoeding kan niet ingebracht worden in de 
gemeenteboekhouding. 

o Bloemen voor medewerkers: 50 euro. 
• ANIMA: het gemeentebestuur besliste in 2013 om alle sportaanbod vanaf 2014 te 

bekostigen via gemeentelijke kredieten. Hierdoor kan niet alleen de werkingstoelage aan 
de sportraad in 2014 verminderd worden (zie verder) maar werd ook de werking van 
ANIMA overbodig. Vandaar:  

o dat ANIMA haar toelage 2012 terugstortte naar de sportraad 
o dat na de beslissing van het gemeentebestuur, geen kosten meer werden 

teruggevorderd door de sportraad van ANIMA. Het beschikbare saldo voor 
adviesraden wordt in de loop van 2014 afgetopt tot 500 euro en bovendien moet 
ANIMA in 2014 nog voldoende budget hebben om nog éénmaal projecttoelagen te 
kunnen voorzien bij de subsidieverdeling aan verenigingen. 

• Opbrengsten/uitgaven ten gevolge van catering: negatief saldo van 97,75 euro: 
o Drankverbruik algemene vergaderingen. Wordt in 2014 ook gratis, was in 2013 nog te 

betalen aan ANIMA. 
 
4. Bespreking begrotingsontwerp 2014 gemeentelijke sportraad 

 
Ter zitting wordt onderstaand ontwerp overlopen en toegelicht. De commissie brengt dit 
ontwerp naar de raad van bestuur met de vraag om dit te agenderen op de eerstvolgende 
algemene vergadering. 
 

in uit in uit
saldo vorige boekjaren saldo vorige boekjaren € 3.854,57 € 0,00 € 1.250,00 € 0,00
organisaties huldiging sportlaureaten moderator € 0,00 € 125,00 € 0,00 € 0,00
organisaties wandeltocht jaarlijkse toelage € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00
overdrachten ANIMA bij ontbinding ANIMA € 791,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00
werkingskosten opbrengsten / kosten tgv aanbieden catering € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00
werkingskosten administratie € 0,00 € 50,00 € 0,00 € 0,00
werkingskosten promotie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
werkingskosten kostenvergoedingen € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 0,00
werkingskosten vorming € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
werkingskosten relatiegeschenken geschenk voor bestuursleden € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 0,00

€ 4.646,35 € 775,00 € 1.250,00 € 250,00
€ 3.371,35

€ 500,00 € 1.000,00
geraamde overdracht naar gemeente eind 2014

geraamde saldi eind 2014

zichtrekening spaarrekening
hoofdrubriek subrubriek detail

totalen
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5. Overlopen jaarrekening 2013 ANIMA 
 

 
De jaarrekening wordt ter zitting overlopen en toegelicht. De commissie zal vragen aan de raad 
van bestuur van de sportraad, die tevens de algemene vergadering is van ANIMA, om deze 
jaarrekening goed te keuren. 

 
post in uit saldo
beginsaldo 1.506,20 € 0,00 € 1.506,20 €
intresten en bankkosten 0,00 € 35,37 € ‐35,37 €
opbrengsten / kosten tgv aanbieden catering 1.918,76 € 1.343,07 € 575,69 €
projecten 0,00 € 1.050,00 € ‐1.050,00 €
sportraadsubsidie 1.050,00 € 500,00 € 550,00 €
vinkenkampioenschap 0,00 € 0,00 € 0,00 €
viskampioenschap 0,00 € 0,00 € 0,00 €
voorschotten/schuldvorderingen 35,00 € 35,00 € 0,00 €
activiteiten burensportdienst 0,00 € 0,00 € 0,00 €
interscolaire sport 36,36 € 191,10 € ‐154,74 €
activiteiten BLOSO 501,00 € 501,00 € 0,00 €
activiteiten SVS 0,00 € 0,00 € 0,00 €
transfer 50,00 € 50,00 € 0,00 €
buitengewone activiteiten 0,00 € 0,00 € 0,00 €
totaal 5.097,32 € 3.705,54 € 1.391,78 €
kas 1.755,22 € 1.604,60 € 150,62 €
rek 3.342,10 € 2.100,94 € 1.241,16 €
resultaat 2013 ‐114,42 €  
 

 
Er is een negatief resultaat van 114,42 euro: 

• De catering (verjaardagsfeestjes, sportnamiddagen) heeft een positief saldo van 
575,69 euro. 

• De sportraadsubsidie beperkte zich tot 1.050,00 euro, het bedrag dat nodig was om de 
projecten te kunnen uitbetalen. 

• Er werd 500 euro teruggestort naar de sportraad: zie hoger. 
• De activiteiten waarvoor normaliter ANIMA de kosten draagt, werden in 2013 

hoofdzakelijk bekostigd door de sportraad, gezien de beslissing van het 
gemeentebestuur om vanaf 2014 nagenoeg alle sportaanbod te bekostigen met 
gemeentelijke kredieten waardoor enerzijds ANIMA geleidelijk aan mag ‘ontbonden 
worden’ en anderzijds de werkingstoelage aan de sportraad kan afgeroomd worden op 
500 euro. 

 
 
6. Bespreking begrotingsontwerp 2014 ANIMA 
 

Het begrotingsontwerp wordt ter zitting overlopen en toegelicht. De commissie zal vragen aan 
de raad van bestuur van de sportraad, die tevens de algemene vergadering is van ANIMA, om 
deze begroting goed te keuren. 
 
Op de rekening van ANIMA staat ook het budget geparkeerd dat nodig zal zijn om de 
vervangen armaturen van de veldverlichting te betalen. Dit budget werd bij de ontbinding van 
vzw Sportbeheer Avelgem op de rekening van ANIMA geplaatst. Aangezien dit bedrag er maar 
tijdelijk staat en dan doorgestort wordt naar de leverancier, wordt dit niet opgenomen in de 
begroting. 
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post in uit saldo
beginsaldo 1.391,78 € 0,00 € 1.391,78 €
intresten en bankkosten 0,00 € 50,00 € ‐50,00 €
opbrengsten / kosten tgv aanbieden catering 2.000,00 € 1.500,00 € 500,00 €
projecten 0,00 € 1.050,00 € ‐1.050,00 €
sportraadsubsidie 0,00 € 0,00 € 0,00 €
vinkenkampioenschap 0,00 € 0,00 € 0,00 €
viskampioenschap 0,00 € 0,00 € 0,00 €
voorschotten/schuldvorderingen 50,00 € 50,00 € 0,00 €
activiteiten burensportdienst 0,00 € 0,00 € 0,00 €
interscolaire sport 0,00 € 0,00 € 0,00 €
activiteiten BLOSO 0,00 € 0,00 € 0,00 €
activiteiten SVS 0,00 € 0,00 € 0,00 €
transfer 50,00 € 50,00 € 0,00 €
buitengewone activiteiten 0,00 € 0,00 € 0,00 €
totaal 3.491,78 € 2.700,00 € 791,78 €
overdracht naar sportraad bij ontbinding 0,00 € 791,78 € ‐791,78 €
saldo bij ontbinding 3.491,78 € 3.491,78 € 0,00 €  
 
 

ANIMA wordt ontbonden als de projecttoelagen binnen de verdeling van de sportraadsubsidies 
aan de vereniging is uitgevoerd. In principe is dat in de maand november of begin december. 

 
 
7. Herziening tariefreglement 

 
De herziening van het tariefreglement zal in eerste fase ambtelijk voorbereid worden. Het is 
logisch dat dezelfde krachtlijnen worden gehanteerd enerzijds bij het verhuren van 
sportaccommodatie als bij het verhuren van culturele accommodatie en anderzijds  bij het 
bepalen van de tarieven voor het aanbod (sport, jeugd, cultuur). 

 
Binnen vzw Sportbeheer Avelgem waren al enkele krachtlijnen voor verhuur van accommodatie 
uitgetekend die in een latere fase kunnen gebruikt worden bij de praktische uitwerking van de 
tariefreglementen. Onderstaand de betreffende krachtlijnen: 

• Uitgaan van een basisprijs per accommodatie of accommodatiedeel. 
• De basisprijs vermenigvuldigen met: 

o Index = 1, tijdens deze legislatuur. Naar analogie met de reeds bepaalde 
huurprijs voor het stadion, wenst de commissie ook de tarieven van de andere 
sportaccommodaties niet te indexeren tijdens deze legislatuur. 

o Een gebruikerscoëfficiënt waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen: 
 Een grootgebruiker versus een niet-grootgebruiker 
 Een erkende gebruiker versus een niet-erkende gebruiker 
 En profit-gebruiker versus een niet-profit-gebruiker 

o Een gebruikscoëfficient die bepaald wordt door: 
 Type activiteit: wedstrijd, training, evenement, … 
 Al dan niet verlopen volgens de bepalingen van het huishoudelijk 

reglement (inbreuk of niet) 
 Al dan niet zware fout: b.v. onderverhuren, opzettelijke schade, … 

• De basisprijs te verhogen voor het cafetaria a rato van het aantal deelnemers 
• Korting te voorzien voor jeugdwerkingen 

 
Belangrijk bij het herzien van de tariefreglementen is: 

• Alle accommodatiedelen op te nemen in het reglement (dus ook bergingen). 
• Misbruiken op te vangen: commerciële initiatieven, onderverhuringen, … 
• De prijs voor de integrale competitieverenigingen naar analogie met de voetbalclub niet 

te laten stijgen. 
• Het gebruik en de gebruikers sluitend te definiëren: wat is een groot-gebruiker, wat is 

een profit-gebruiker, …. 
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8. Overlopen dagordes CBS en GR januari 2014 

 
CBS 06/01/2014 
• / 

 
CBS 13/01/14 
• Vraag van café De Sportwereld om vinkenzetting te mogen houden in Maelstene/Oude 

Plaats op 14/05 en 30/05 
 

CBS 20/01/14 
 

• Aktename van het vervullen van de VLAREM-verplichtingen inzake de zwembadprocedures 
door het sportdienstpersoneel: 
 
Een zwembad moet beschikken over geschreven procedures die moeten worden toegepast 
in gewone en buitengewone omstandigheden. Het personeel moet deze procedures kennen 
en over een exemplaar beschikken. Daarom wordt jaarlijks een infomoment gehouden 
voor alle sportdienstpersoneel betreffende deze procedures. HET CBS heeft akte genomen 
van de deelname van het sportdienstpersoneel aan dit infomoment. 
 

• Brief betreffende de BLOSO-subsidie 2012: 
 
In dit schrijven staat dat er niet werd voldaan aan de decretale minimum voor de 
impulssubsidie. Onze gemeente heeft recht op 335,96 euro meer impulssubsudie maar 
maakt hier geen aanspraak op. Dit is een bewuste beleidsbeslissing genomen bij het begin 
van de vorige legislatuur. De reden is dat de impulssubsidie wordt berekend op basis van 
het inwonersaantal op 1 januari. Bij het begin van vorige legislatuur werd gesteld dat onze 
gemeente hiermee geen rekening zou houden maar enkel met het inwonersaantal bij de 
aanvang van de vorige legislatuur (9600 inwoners). Als het inwonersaantal stijgt (wat het 
geval is geweest) dat heeft de gemeente recht op meer impulssubsidies (0,80 euro per 
inwoner). Het omgekeerde is echter ook waar: als het inwonersaantal daalt, krijgt de 
gemeente minder impulssubsidies. Om dit echter ‘simpel te houden’ werd beslist om in het 
Avelgemse budget steeds 7.680 euro (0,80 euro * 9600 inwoners) in te schrijven.  
 

 
• Brief van de firma IMPORTEX betreffende het contract van vzw Sportbeheer Avelgem voor 

het onderhoud van de brandblussers en brandhaspels 
 
De firma IMPORTEX stelde vzw Sportbeheer Avelgem aangetekend in gebreke omdat deze 
partij het contract met IMPORTEX zou hebben opgezegd. De firma werd echter begin 
december op de hoogte gebracht dat vzw Sportbeheer Avelgem vereffend werd op 
31/12/2013 en dus in 2014 niet meer zou bestaan. Het contract kon door de gemeente 
niet worden overgenomen aangezien het contract met de gemeente voor de andere 
openbare gebouwen afloopt in 2014 en er een nieuwe prijsvraag uitgeschreven moet 
worden. Via informele kanalen hebben Koen en Francky de firma de nodige duidelijkheid 
gegeven. Er volgt vanuit de gemeente geen schriftelijk antwoord op dit schrijven. De firma 
IMPORTEX heeft ook geen enkele juridische basis om het contract dat afgesloten was met 
vzw Sportbeheer Avelgem verder af te dwingen. 
 

• Verklaring TransSport 
 

Aan beide zijden van de Frans-Vlaamse grens heeft de sportbeoefenaar een ruime keuze 
aan mogelijkheden op vlak van infrastructuur, clubs en evenementen. Gebruik maken van 
de sportaccommodatie aan de andere kant van de grens, deelnemen aan een sportief 
evenement of zich aansluiten bij een club aan de andere kant van de grens blijkt echter in 
de praktijk geen evidentie. 
Daarom hebben zeven partners uit West-Vlaanderen en het Noorden van Frankrijk 
besloten hun krachten te bundelen in het Interreg IV A project “TransSport – grenzeloos 
sportief”. Via dit project wensen de partners inwoners en sportclubs te informeren over 
wat de grensoverschrijdende regio te bieden heeft op vlak van sport, het aanbod te 
verruimen, de sportbeoefening te stimuleren en contacten tussen sportclubs en individuele 
sportbeoefenaars aan weerszijden van de grens uit te bouwen. 
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In samenwerking met de sportdatabank Vlaanderen van Bloso en de Franse sportdatabank 
“RES” wil het project TransSport z’n eigen sportdatabank uitbouwen. Hierin zullen de 
infrastructuren en clubs uit de grensstreek van beide zijden van de grens opgenomen 
worden. Er zal dus een input zijn van enerzijds sportdatabank Vlaanderen en anderzijds 
RES Frankrijk. De website zal ook heel gebruiksvriendelijk opgesteld worden en tweetalig 
zijn. Alle basisinformatie zoals locatie, adres, type(s) sport die er beoefend kan/kunnen 
worden, toegankelijkheid… zal voorhanden zijn. 
Deze databank wordt in de loop van 2014 verrijkt met foto’s die bij de 
sportinfrastructuren ter plaatse genomen zullen worden door de medewerkers van 
het project TransSport, dit ook aan beide zijden van de grens. Op deze manier kan 
iedereen zich heel visueel voorstellen hoe de infrastructuur er precies uitziet. Dit kan niet 
alleen een meerwaarde betekenen voor de sportievelingen die gebruik willen maken van 
de sportruimte, maar ook voor de organisatoren van een sportevenement. 
 
Het is van groot belang dat de TransSport databank, evenals de Sportdatabank 
Vlaanderen, betrouwbare gegevens verschaft aan het grote publiek. Daarom wordt 
gevraagd aan de lokale sportdienst, alle mogelijke aanpassingen betreffende infrastructuur 
én clubs in de sportinfrastructuren door te geven aan de provinciale promotiedienst van 
Bloso. Deze aanpassingen zouden minimaal om de zes maanden doorgegeven moeten 
worden maar indien mogelijk liefst zo frequent mogelijk. 
 
Om alle mensen op de hoogte te stellen van de sportinfrastructuren in onze gemeente, is 
het ook ten zeerste aangeraden om de link met interactieve kaarten op de webpagina van 
de sportdienst te plaatsen. Via deze link kunnen de bezoekers van de website makkelijk 
een overzicht krijgen van de sportclubs en infrastructuren via een interactieve kaart.  

 
 

CBS 27/01/14 
• / 
 
GR 27/01/14 
• Goedkeuring bestek, raming en wijze van gunnen voor de aanstelling van een ontwerper 

voor de aanleg van een extra kunstgrasterrein binnen het voetbalstadion 
• Goedkeuring van de jaarrekening 2013 van Sportbeheer Avelgem vzw 

 
 
9. Varia en rondvraag 

Geen. 
 
 
 
Verslaggever: Francky Platteau, diensthoofd sport. 
 


