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Betreft : verslag commissie beheer en beleid – maandag 17/03/14  – sportcentrum – 19u30 
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Alex Frooninckx KB Lofthome Avelgem x x 

Willem Dewilde Kerdavo Avelgem x v 

Pieter Lens TC Avelgem x x 

Chris Ghysels KVK Avelgem x v 

Petra Depaepe No Limit Team x x 

Kenny Vandeborre Gemeenschapsonderwijs x v 

Lieven Seynaeve deskundige x V 

Jean Claude Callewaert SKIBO x x 

Piet Rommens Basisschool De Toekomst x vv 

Johan Verriest Karate-do Avelgem x x 

Koen Van Steenbrugge schepen van sport x x 

Francky Platteau diensthoofd sport x x 

 
 
X = aanwezig / 0 = afwezig / V = verontschuldigd / Vv = vervoegen op later moment / N = nieuw 
OS = ontslag 

 
 
1. Overlopen en goedkeuren vorig verslag 

 

Het verslag wordt ter zitting overlopen. Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag 
wordt goedgekeurd. 
 

2. Overlopen zitting CBS en GR 
 

CBS 03/02/14 
 

• Goedkeuren starten procedure voor aanstellen ontwerper kunstgrasterreinen + 
goedkeuring lijst aan te schrijven ontwerpers: 
 

o Procedure: onderhandelingsprocedure 
o Criterium: prijs voor: 

� Het ontwerp en de begeleiding bij de uitvoering van het ontwerp 
� De veiligheidscoördinatie tijdens het ganse proces 

o Aangeschreven leveranciers:  
� studiebureau Lobelle (Varsenare), Mebumar (Wevelgem), Plantec 

(Oostende), Snoeck en Partners (Kortrijk): allen ook effectief een offerte 
ingediend 

� Derycke (Ieper), D’hondt (Kortrijk), Cnockaert (Wervik), Infrabo (Westerloo), 
SWBO (Dendermonde): allen geen offerte ingediend 

A   V   E   L   G   E   M 
 

uw kenmerk| 
ons kenmerk| 

 
140317 verslag commissie B&B 

|contact 
|datum 

Francky Platteau 
17/03/14 
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• Brief Wielerclub Hand in Hand Demeyer Outrijve betreffende seingeversproblematiek:  

 
deze wielerclub kan niet meer instaan voor het leveren en organiseren van seingevers bij 
doortochten van wielerwedstrijden op Avelgems grondgebied. Het gemeentebestuur heeft 
de lijst van beschikbare seingevers opgevraagd om deze over te maken aan organisatoren 
van wielerwedstrijden die door onze gemeente passeren en die dan zelf deze seingevers 
moet contakteren en organiseren. Bovendien verwijst de gemeente elke organisator naar 
de vereniging www.vlaamsemotoseingevers.be die ‘mobiele’ seingevers ter beschikking 
stelt tegen kostprijs. 

 
CBS 10/02/14 
 
• Jaarlijkse renovatie tennisterreinen: goedkeuring bestek, raming, gunningswijze en lijst 

aan te schrijven leveranciers: 
 

o Technisch bestek (idem vorig jaar) 
� Jaarlijkse renovatie van de 3 tennisterreinen in gemalen baksteen, gelegen 

Scheldelaan Avelgem. Uit te voeren: 
• reinigen en gritselen van de ganse oppervlakte van de terreinen. 
• Leveren en openspreiden van 1,5 ton speciale mengeling 0/2 en van 1 
ton fijn tennisrood 0/0  per terrein. 
• Nivelleren en rollen van de velden. 
• Mechanisch verdichten met trilwals. 
• Aanbrengen van onkruidverdelger. 
• Herplaatsen van de lijnen. 
• In meerprijs te vermelden: 
o Vervangen van de beschadigde lijnen 
o Wegvoeren van het afval 

o Raming: op € 13.500,00 exclusief btw (voor 2014, 2015 en 2016 samen) 
o Gunningswijze: onderhandelingsprocedure 
o Criteria: prijs, uitvoeringstermijn en referentielijst 
o Leveranciers:  

- F. Scheerlinck en co nv, Koeweidestraat 54 te 1785 Merchtem (effectief  offerte 
ingediend) 
- Tennis-Brick nv, Landbouwstraat 96 te 2845 Niel (geen offerte ingediend) 
- Perdaen Technics bvba, Kapelleweg 9a te 8700 Tielt (effectief offerte ingediend) 
 

• Erkenning Wielerclub Avelgem 
 
Het CBS volgde het advies van het erkenningscomité en het bestuur van de sportraad en 
erkende Wielerclub Avelgem als sportvereniging in zitting van 10/02/14. 
 

• Plaatsing Fietsinrijpunt Bossuit op 3 maart door Westtoer 
 
Het CBS nam akte van de geplande plaatsing van het Fietsinrijpunt t.h.v. het VVV-kantoor 
te Bossuit door Westtoer op 3 maart. Het Fietsinrijpunt is een rustpunt voorzien van een 
rustbank met WIFI-mogelijkheid, 2 aansluitingen voor het opladen van elektrische fietsen 
en een infobord met fietsmogelijkheden in de regio. Jammerlijk feit is wel dat het VVV-
kantoor dit jaar sluit. 
 

CBS 17/02/14: geen agendapunten 
 
CBS 24/02/14 
 
• Vaststellen tarieven paassportkampen 

 
Op basis van een begroting opgesteld door de sportdienst, stelde het CBS de tarief voor de 
paassportkampen vast op 70 euro per week per kind. Uit de begroting blijkt dat met deze 
tarief een klein batig saldo zal worden genoteerd. 
 

• Opening offertes renovatie tennisterreinen: 
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Ter zitting werden de offertes van de 2 indieners (zie hoger) geopend. Aan de sportdienst 
werd de opdracht gegeven om deze offertes te vergelijken op basis van de gunningscriteria 
om in een volgende zitting van het CBS te kunnen toewijzen. 

 
CBS 03/03/14 
 
• Gunning jaarlijkse renovatie tennisterreinen 

 
Op basis van het vergelijkend verslag opgesteld door de sportdienst, werd de renovatie 
van de tennisterreinen voor 3 opeenvolgende jaren gegund aan de firma Perdaen. 
 

• Bespreking problematiek dossier Clever Control (zie dagordepunt 5) 
 

• Aktename financieel verslag 2013 en kastoestand gemeentelijke sportraad op 31/12/13: 
zie dagordepunt 3. 
 

• Opening offertes voor aanstelling ontwerper kunstgrasterreinen: 
 

Ter zitting werden de offertes van de 4 indieners (zie hoger) geopend. Aan de sportdienst 
werd de opdracht gegeven om deze offertes te vergelijken op basis van de gunningscriteria 
om in een volgende zitting van het CBS te kunnen toewijzen. 

 

 
3. Financiën 

 

Aktename van het financieel verslag 2013 en van de kastoestand op 31/12/13 van de 
gemeentelijke sportraad. 
 
Het CBS nam in zitting van 03/03/14 akte van het financieel verslag 2013 van de 
gemeentelijke sportraad (= de jaarrekening 2013) en van de financiële toestand van de 
gemeentelijke sportraad op 31/12/13. Bedoeling is dat de financiële toestand van de 
gemeentelijke sportraad in de loop van dit jaar zal afgetopt worden naar 500 euro. Deze 
aftopping zal gebeuren bij alle adviesraden. 
 
Bespreking en verfijning van de procedure voor de subsidieaanvragen. 
 
De bedoeling is tweeërlei: 
 

• Streven naar de mogelijkheid om online de aanvraag te kunnen indienen voor de grote 
competitieclubs. Hierbij wordt als voorbeeld ‘tax-on-web’ genomen. Informatie 
waarover de sportdienst reeds beschikt, zal reeds ingevuld staan en moet enkel 
gecontroleerd en/of aangevuld worden. 

• De bewijslast volledig bij de indiener leggen. Aanleiding hier is Club Rugge dat beweert 
vorig jaar het dossier te hebben ingediend. De indiener kan facultatief vragen naar een 
afgiftebewijs wanneer hij persoonlijk zijn dossier binnen brengt. Er zal worden 
aangedrongen om dit zeker te doen aangezien de bewijslast van indienen volledig bij 
de indiener wordt gelegd. 

 
Onkostenvergoedingen vrijwilligers: actuele bedragen 
 
kilometervergoeding 01/07/2013 – 30/06/2014 
eigen wagen, motor of bromfiets 0,3461 euro / km 

eigen fiets 0,20 euro / km 
forfaitaire kostenvergoeding 2014 
dagmaximum 32,71 euro 

jaarmaximum 1.308,38 euro 
 
Voor alle informatie omtrent werken met vrijwilligers kan je terecht op volgende site: 
http://www.vrijwilligerswetgeving.be/    

 
 

4. Reglementen 
 

Tariefreglement: stand van zaken 
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Accommodatie 
Het gemeentelijk reglement voor het gebruik van Spikkerelle en de ontmoetingscentra 
onderscheidt een aantal categorieën. Momenteel wordt nagegaan of dezelfde categorieën 
kunnen gebruikt worden in het tariefreglement voor gebruik van de sportaccommodatie. 
Bovendien wordt getracht een aantal onduidelijkheden (b.v. wie heeft recht op een berging en 
onder welke voorwaarden, ….) of tekortkomingen (b.v. wat met commerciële activiteiten) weg 
te werken. Bedoeling is alvast om onze reguliere gebruikers niet te confronteren met hogere 
tarieven. Daarom zullen simulaties worden doorgevoerd om het effect te kunnen vaststellen 
van wijzigingen en/of aanvullingen. Het uiteindelijk reglement zou moeten kunnen 
geagendeerd worden op de gemeenteraad in juni om van kracht te kunnen worden met ingang 
van het nieuwe seizoen (01/08/14). De simulaties en diverse ontwerpen zullen dan ook 
behandeld worden tijdens de commissies beheer en beleid die doorgaan in de maanden april en 
mei. Het bestuur van de sportraad zal uiterlijk begin juni een advies moeten formuleren op de 
definitieve versie van het tariefreglement. 
 
Sportaanbod 
De vaststelling van de tarieven van het (sport)aanbod wordt momenteel gebaseerd op: 

• Een begroting voor de betreffende activiteit 
• De specificiteit van het aanbod: zo lijkt een prijsdifferentiatie voor speelpleinwerking 

wel aangewezen (anders zit de speelpleinwerking vol met niet-Avelgemse kinderen), 
terwijl dit voor culturele en sportactiviteiten minder het geval is. 

 
Deze manier van prijsbepaling (begroting + argumenteren waarom al dan niet 
prijsdifferentiatie) verloopt vlot. De commissie pré-adviseert dan ook om deze manier van 
werken verder toe te passen. 

 
 Huishoudelijk reglement: stand van zaken 
 
 Geïntegreerd reglement of apart reglement per accommodatie 

Gezien de specificiteit van elke accommodatie is een apart reglement per accommodatie te 
verkiezen boven een geïntegreerd reglement. Bovendien zou een geïntegreerd reglement zeer 
uitgebreid zijn en te veel lectuur voor de gebruiker. Daarom is het naast het apart reglement 
per accommodatie ook aangewezen om elk reglement te vertalen in een aantal vuistregels. 

 
Vertaling naar maximaal 10 vuistregels per accommodatie 
Een huishoudelijk reglement is te uitgebreid voor een gebruiker om zich volledig eigen te 
maken. Daarom is een vertaling van het huishoudelijk reglement in maximaal 10 praktische 
vuistregels een goede zaak. Het huishoudelijk reglement is vooral van belang voor de 
exploitant zelf (het gemeentebestuur, de sportdienst): hoe worden aanvragen verwerkt, welke 
spelregels gelden hier, wat bij inbreuken, … 
 
Naast deze vertaling is het ook aangeraden om de belangrijkste zaken uit de vuistregels 
kenbaar te maken met pictogrammen die worden opgehangen in de betreffende 
accommodatie. 

 
5. Accommodatie en infrastructuur 

 

Site van Outrijve: stand van zaken 
 

het gemeentebestuur legde in haar meerjarenplanning 2014-2019 de ‘opwaardering van de 
vrijetijdssite Outrijve’ vast als prioritaire doelstelling. Na adviezen van de betrokken 
adviesorganen werd het budget hiervoor vastgelegd op 200.000 euro. 

 
Het gemeentebestuur wenst hierbij optimaal rekening te houden met de wensen en 
verzuchtingen van alle betrokkenen bij het verder ontwikkelen van deze vrijetijdssite. Daarom 
worden alle betrokkenen (vaste en reguliere gebruikers van de site, de betrokken 
adviesorganen binnen vrije tijd, het diensthoofd Sport en het diensthoofd Jeugd & Cultuur, de 
vrijwilligers actief op de vrijetijdssite en afgevaardigden van het gemeentebestuur) uitgenodigd 
naar een opstartoverleg op 23 april a.s. In een latere fase wordt ook de buurt betrokken bij dit 
overleg. 
 
Voor de commissie ‘beheer en beleid’ zijn vertegenwoordigd in dit overleg (zie ook verslag 
vorige vergadering): Lieven Seynaeve, Chris Ghysels en Petra Depaepe. 
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Er zijn in feite 3 mogelijkheden: 
• De site wordt een exclusieve sportsite; 
• De site wordt een exclusieve jeugdsite; 
• De site wordt gedeeld door sport-, jeugd- en cultuurgebruikers. 

 
De commissie ‘beheer en beleid’ zal de laatste mogelijkheid ondersteunen.  
 
Elektrische werken 

 
Historiek: 
 
In 2008 werd de ‘nieuwe sporthal’ gebouwd. Het lot elektriciteit werd toegewezen aan de BVBA 
Clever Control uit Meulebeke. Vzw Sportbeheer Avelgem haakte haar karretje aan dit project 
omdat binnen de vzw het idee leefde om de verlichting te automatiseren (via bewegings-
detectie). Zo voerde BVBA Clever Control, binnen het bestek van de nieuwe sporthal, de 
verlichting met bewegingsdetectie uit voor de nieuwe sporthal en liet vzw Sportbeheer 
Avelgem, op haar kosten, voorbereidende werken uitvoeren zodat op termijn automatisering in 
de oude sporthal en bijhorende lokalen mogelijk was. 
 
In de periode 2008-2013 heeft vzw Sportbeheer Avelgem stap per stap de automatisering van 
de ‘oude’ sportzaal en bijhorende ruimtes laten uitvoeren door Clever Control. Vorig jaar werd 
echter vastgesteld dat de aanwezige elektricteitsinfrastructuur (de ‘masterkabels’) na 20 jaar 
tekenen van slijtage vertoonden en dringend dienden te worden vervangen. Samen met het 
oppuntstellen van een aantal opmerkingen n.a.v. de keuring van de laagspanningsinstallaties, 
werd deze opdracht toegewezen aan Clever Control omwille van het feit dat deze firma 
vertrouwd was met onze elektrische installaties. 
 
Clever Control is begonnen aan deze opdracht eind 2013 en heeft een eerste, meest dringende 
fase, afgewerkt. Deze fase is ook nog betaald geweest  door vzw Sportbeheer Avelgem. 
 
Voor de nog openstaande werken werd begin januari 2014 gevraagd aan Clever Control om 
een offerte op te maken, aangezien deze werken in 2014 via de gemeente (vzw Sportbeheer 
ontbonden op 31/12/13) dienden te verlopen. 
 
Clever Control reageerde echter niet op deze vraag, ook niet herhaalde mailtjes of ingesproken 
berichten op de voice-mail tijdens de periode half januari-half februari. Omdat er een 
vermoeden rees dat dit bedrijf in moeilijkheden verkeerde werd:  

• Nagegaan of een andere firma dit project kon afwerken: voor onze lokale hersteller 
(Electro Demeyer) bleek dit te complex te zijn, voor Cofely (onderhoudsfirma 
zwembad) bleek dat dit de nodige tijd zou vragen wegens geen prioritaire kerntaak. 
Uiteindelijk werd een firma uit Harelbeke (Claerbout) bereid gevonden.  

• Werd dan voorgesteld aan het gemeentebestuur in zitting van 10 maart om: 
o de firma Clever Control aangetekend te laten weten dat we geen offerte meer 

verwachten van haar; 
o een andere firma uitnodigen om prijs op te maken voor de verdere afwerking van 

het project. 
 

Het gemeentebestuur ging in op dit voorstel. Via een ingesproken bericht werd Clever Control 
op de hoogte gebracht van de beslissing van het gemeentebestuur. Nog dezelfde dag 
reageerde Clever Control. De zaakvoerder verwees naar problemen in de privé-sfeer en 
beloofde nog dezelfde week de nodige offertes met een daaraan gekoppelde timing door te 
sturen. De zaakvoerder kwam zijn belofte na en het gemeentebestuur behandelde de offertes 
in zitting van 17 maart. De offertes werden wegens hoogdringendheid goedgekeurd. 

 
De werken zullen uitgevoerd worden vanaf 27 maart en zonder tussenpauze volledig afgewerkt 
worden. Daarna kan de herkeuring aangevraagd worden. Hiermee moet dan ook het heikele 
punt van te weinig lichtsterkte voor de competitiewedstrijden van de indoorclubs opgelost zijn  
in de week van 27 maart.  
 

 Offertes 
 

• De sporthal uitgesplitst in: 
� Een subtotaal 1 voor het wegwerken van de openstaande inbreuken (589,18 

euro exclusief BTW) 
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� Een subtotaal 2 voor kleine onderhouds- en herstellingswerken  (1.030,00 
euro exclusief BTW) 

� Een subtotaal 3 voor het vervangen van de hoofdvoedingskabels, defecte 
lampen/starters, ballasten (10.489,35 euro exclusief BTW) 

• Het stadion uitgesplitst in: 
� Een subtotaal 1 voor het wegwerken van de inbreuken (3.045, 00 euro 

exclusief BTW). 
� Een subtotaal 2 voor onderhoud en kleine herstellingen (78,00 euro exclusief 

BTW). 
 

Sanitaire werken: verhoging douchedebiet sporthal en zwembad 
 
Het probleem van het te lage debiet situeert zich in de oorspronkelijke (1993) dichtslibbende 
galvanisé-leidingen. Daarom zal een bestek worden opgemaakt om:  

o de bestaande galvanisé-leidingen af te koppelen en te vervangen door PVC-
leidingen met voldoende diameter.  

o De bestaande galvanisé-leidingen in de doucheruimtes af te koppelen en te 
vervangen door opbouw PVC-leidingen die ingewerkt worden in nieuwe 
douchekolommen. 

o Extra koudwatertoevoer te voorzien naar de individuele douches in de 
doucheruimte van de sporthal. Deze individuele douches zouden verdwijnen en 
omgebouwd worden tot een poetsberging. 

 
De voorbereiding voor deze bestekopmaak is reeds aangevat door de sportdienst. 

 
Onderstaand schema verduidelijkt de voorziene werken. 
 

galvanisé - WW - 1993 pvc - WW - 2001 pvc - KW - 2001

galvanisé - gemengd water - 1993 galvanisé - KW - 1993 gemengd - galvanisé(?) - 2001

afkoppelen en vervangen door pvc-leiding met voldoende diameter

afkoppelen en vervangen door pvc-leiding met voldoende diameter

afkoppelen en vervangen door pvc-leiding in opbouw en douchekolommen (ook in scheidsrechterslokaal 1 en 2)

aankoppelen aan de nieuwe pvc-leiding KW

aankoppelen aan de nieuwe pvc-leiding WW

LEGENDA

TO DO's

boiler

douches kk 3 en 4 douches kk 1 en 2
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Kunstgrasterrein: stand van zaken 
 
We zitten op schema wat betreft de opgestelde timing (zie onderstaand): 
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bestek, raming en wijze van gunnen voor 
aanstelling van een ontwerper + aan te 
schrijven leveranciers 

GR 27/01/14 

indienen offertes ontwerpers 27/02/14 

opening offertes CBS 03/03/14 
vergelijking offertes door sportdienst 04/03/14 – 06/03/14 
toewijzing opdracht aan ontwerper CBS 10/03/14 

aanvang opdracht 01/04/14 
voorontwerp 15/05/14 
bespreking voorontwerp met KVK Avelgem 15/05/14 – 30/06/14 
ontwerp 30/06/14 
bestek, raming, wijze van gunnen voor de 
aanstelling van de aannemer 

GR augustus 

ingebruikname terrein 01/08/15 

 
 
Poortje terrein Havenzicht: formuleren van een pré-advies 
 
Situatie: zie ook toegevoegde schets 
 
Dhr Ronny Locquet beschikt over een hondentrainingsruimte slechts door een doorgangpad 
gescheiden van het voetbalterrein in Kerkhove. Bij wedstrijden of trainingen vliegen de ballen 
soms in zijn domein. De spelers willen die ballen recupereren en:  
• kruipen daarom over zijn omheining met schade tot gevolg 
OF 
• zetten hun kinderen over de omheining om de ballen te recupereren wat gevaarlijk is 

(honden kunnen op dat moment loslopen en eventueel de kinderen aanvallen) 
 
Daarom werd vorig jaar: 

o De omheining tussen het doorgangpad en het voetbalterrein doorgetrokken zodat deze 
volledig afgesloten was 

o Een poortje geplaatst aan de ingang van het doorgangpad t.h.v. café De Paljas dat 
afsluitbaar was tijdens wedstrijden of trainingen 

 

bestaande omheining (+/- 2m hoog)

bestaande ballenvangers (+/- 5m hoog)

nieuw geplaatste afsluiting

nieuw geplaatste poort

café PALJAS

hondentraining 

Ronny Locquet

v
o

e
tw

e
g

 -
 p

a
ss

a
g

e

voetbalterrein Kerkhove

 
Deze oplossing stemde alle partijen gunstig en blijkt ook goed te werken. Evenwel mag dit 
poortje daar niet geplaatst worden (erfdienstbaarheid) en zou dit weer verwijderd worden. 
Omdat deze oplossing simpel is en tot tevredenheid leidt bij alle betrokken partijen wordt 
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gevraagd aan de sportraad om het gemeentebestuur te adviseren om de toestand te 
behouden. Vandaar dat de commissie een pré-advies dient voor te bereiden. 
 
Pré-advies 
 
(Het pré-advies start met de situering van het probleem (zie bovenstaand). Deze situering 
wordt opgenomen in het pré-advies maar hier niet herhaald) 
 
(Vervolg van het pré-advies) 
 
Gelet op het feit dat: 

o Het plaatsen van het poortje het bestaande probleem (schade aan eigendom + 
uitrusting en gevaar voor kinderen)  tot tevredenheid van alle partijen heeft opgelost; 

o In het kader van de openbare orde en veiligheid de burgemeester gemachtigd is om 
maatregelen op te leggen; 

o Het poortje enkel afgesloten wordt tijdens wedstrijden of trainingen waardoor de vrije 
doorgang op andere momenten steeds gegarandeerd blijft 

 
Adviseert de sportraad: 

o Om de nu bestaande toestand te behouden onder de opgelegde voorwaarde dat beide 
betrokken partijen de vrije doorgang enkel afsluiten tijdens wedstrijden of trainingen. 

 
6. Varia en rondvraag 
 

Jaarcijfers zwembad 2013 
 
 Aantallen 
 

In 2013 kende het zwembad 40.566 bezoekers, het hoogste aantal sinds de opening in 2001 
en een stijging van 10.767 zwemmers t.o.v. 2002, het eerste volledige openingsjaar van het 
zwembad.  De bezetting in 2011 was tot vorig jaar het topjaar t.g.v. de sluiting van het 
Deerlijkse zwembad. 
 
De verhouding (%) tussen publiek, clubs, scholen en animatie wijzigt doorheen de jaren niet 
als men rekening houdt met de registratieaanpassing in 2013 (zie verder). 
 
De daling in het publiekzwemmen is te wijten aan het feit dat in het registratiesysteem het 
ochtend- en middagzwemmen in 2013 is ingegeven als animatie. Hierdoor stijgen de animatie 
cijfers nagenoeg evenveel.  
 
Het schoolzwemmen blijft nagenoeg gelijk (zeer lichte daling) terwijl het aantal clubzwemmers 
toeneemt ten gevolge van het innemen van meer avonduren door de clubs en voor de eerste 
keer ook systematisch trainingsuren op zaterdagnamiddag. 

 
 

omschrijving 2013-01 2013-02 2013-03 2013-04 2013-05 2013-06 2013-07 2013-08 2013-09 2013-10 2013-11 2013-12 totaal % van tot tov 2012
zwembeurten juniors 180 198 103 191 82 140 377 377 112 191 142 113 2206 5,50% -207
zwembeurten seniors 685 447 285 532 334 489 619 451 245 462 292 273 5114 12,75% -1.564
totaal publiek 865 645 388 723 416 629 996 828 357 653 434 386 7320 18,25% -1.771
zwembeurten clubs 1062 946 1144 806 1033 853 216 430 1105 801 1095 820 10311 25,71% 1.108
zwembeurten school 1632 1647 1933 1109 2250 1582 0 0 1792 2087 2029 1361 17422 43,45% -388
zwembeurten animatie 351 367 495 1005 343 175 868 6 306 631 641 325 5513 13,75% 1.653
totaal zwembeurten 3910 3605 3960 3643 4042 3239 2080 1264 3560 4172 4199 2892 40566 101,16% 602
jaarcumul 3910 7515 11475 15118 19160 22399 24479 25743 29303 33475 37674 40566
tov 2012 98% 102% 93% 109% 108% 99% 98% 102% 97% 110% 106% 96% 102%

 
 

 
 
 



 

Sportraad Avelgem ‘| Doorniksesteenweg 226 | B-8580 Avelgem 
T 056 65 30 60 | F 056 65 30 69 | www.avelgem.be/sport | sport@avelgem.be   

 

Technische parameters 
 
omschrijving wettelijke normen jaargemiddelde 
watertemperatuur tussen 27° en 32° 28° 

omgevingstemperatuur 1° hoger dan watertemperatuur 27,9° (1) 
vochtigheid 60% 59% 
pH tussen 7,0 en 7,6 7,24 

vrije chloor tussen 0,5 en 1,5 0,90 
totale chloor / 1,41 
gebonden chloor 1 (maar vanaf 2015: 0,60) 0,51 
 
(1): om de luchtkwaliteit te verbeteren (bestrijden van de chloramines) werd de omgevingstemperatuur verlaagd. 
Aangezien dit een comfortparameter is en geen parameter met een effect op de volksgezondheid, kregen we geen 
opmerkingen van Toezicht Volksgezondheid op deze lagere instelling. 

 
 

Jaarcijfers sporthal 2013 

 

wie inbreuk duur totaal korting te bet score 2013 uren 5/5 zaal

2013 min 

2012 score 2012 score 2011 score 2010 score 2009

Totaal avbc 0 63:00:00 € 215,25 28,00 € € 201,25 63,00 12,60 5,00 58,00 60,00 117,50 222,25

Totaal ariadne 0 286:00:00 € 1.501,51 0,00 € € 1.501,51 286,00 57,20 30,00 256,00 213,25 156,00 32,75

Totaal bbc esso avelgem 0 1176:30:00 € 7.157,50 3.066,19 € € 4.091,19 2027,00 405,40 -61,50 2088,50 2134,75 2120,75 1723,25

Totaal De Stroom 0 21:00:00 € 110,26 0,00 € € 110,26 21,00 4,20 21,00 0,00 37,00 40,00 36,00

Totaal gemeenschapsonderwijs 0 1391:00:00 € 4.770,50 0,00 € € 4.770,50 4474,50 894,90 -131,00 4605,50 4005,49 4852,13 3769,08

Totaal gemeentebestuur 0 0:00:00 € 0,00 0,00 € € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal karate-do 0 181:05:00 € 628,28 78,70 € € 549,56 179,65 35,93 -58,35 238,00 230,00 212,25 215,25

Totaal kerdavo 0 793:00:00 € 4.235,88 1.421,27 € € 2.814,65 1187,50 237,50 180,50 1007,00 949,25 1262,00 1341,50

Totaal kvk avelgem jeugd 1 170:15:00 € 1.820,00 840,00 € € 980,00 505,00 101,00 56,00 449,00 285,00 226,50 194,75

Totaal nlt 0 1:00:00 € 3,50 1,75 € € 1,75 1,00 0,20 1,00 0,00 4,50 0,00 0,00

Totaal school rugge 0 5:00:00 € 21,00 0,00 € € 21,00 15,00 3,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00

Totaal sjb college 0 7:00:00 € 42,00 0,00 € € 42,00 42,00 8,40 22,00 20,00 36,00 0,00 13,50

Totaal sjbbA 0 106:30:00 € 182,00 0,00 € € 182,00 147,00 29,40 -51,50 198,50 235,00 262,50 84,67

Totaal sjb2-kerkhove 0 0:00:00 € 0,00 0,00 € € 0,00 0,00 0,00 -19,50 19,50 0,00 0,00 40,00

Totaal sjb2-outrijve 0 40:00:00 € 70,00 0,00 € € 70,00 40,00 8,00 20,50 19,50 18,00 0,00 40,00

Totaal sportbeheer 0 1410:15:00 € 0,00 0,00 € € 0,00 1409,93 281,99 -174,40 1584,33 2009,75 2129,25 1993,50

Totaal sportraad 0 27:55:00 € 291,38 145,68 € € 145,69 83,25 16,65 -94,75 178,00 102,00 141,50 237,00

Totaal streuvelaars 0 7:30:00 € 39,38 0,00 € € 19,69 7,50 1,50 -108,00 115,50 142,50 106,50 103,50

Totaal Studax volleybal 0 42:00:00 € 220,53 0,00 € € 220,53 42,00 8,40 -6,00 48,00 41,50 38,00 31,00

Totaal Studax voetbal 0 0:00:00 € 0,00 0,00 € € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal toekomst 0 13:50:00 € 63,00 0,00 € € 63,00 54,63 10,93 9,63 45,00 52,50 39,00 25,50

Totaal triatlonschool 0 51:00:00 € 252,00 126,00 € € 126,00 51,00 10,20 15,00 36,00 37,00 51,00 29,00

Totaal Tafeltennisclub 0 30:00:00 € 150,50 0,00 € € 150,50 30,00 6,00 -20,00 50,00 56,00 61,00 48,00

Totaal tc-jeugd 0 500:20:00 € 2.163,00 974,85 € € 1.181,15 618,00 123,60 20,00 598,00 443,25 158,00 0,00

Totaal tc-seniors zat+do 0 0:00:00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 -44,00 44,00 100,00 114,00 250,00

Totaal uzkz 0 33:30:00 € 170,64 0,00 € € 375,64 32,49 6,50 32,49

Totaal tms 0 107:00:00 € 619,53 0,00 € € 619,53 107,00 21,40 -8,50 115,50 103,00 103,00 138,50

Totaal brandweer 0 0:00:00 € 0,00 0,00 € € 0,00 2,00 0,40 2,00 0,00 2,50 2,00 2,50

Totaal pz mira 0 0:00:00 € 0,00 0,00 € € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

eindtotaal 1 6464:40:00 € 24.728 € 6.682 € 18.237 11426 2285 11789 11298 12193 10572

score per dag (360 dagen) 0 17:57:27 € 68,69 € 18,56 € 50,66 31,74 6,35 32,75 31,38 33,87 29,37

uren 5/5 zaal 6,55 6,28 6,77 5,87

 
In 2013 werd voor beide sporthallen een bezettingscore opgetekend van 11426. Dit betekent 
een score van 31,74 per dag indien er wordt uitgegaan van het feit dat beide sporthallen 360 
dagen open zijn. Een score 5 betekent dat beide sporthallen gedurende 1 uur volledig 
ingenomen zijn. In 2013 waren beide sporthallen dus gedurende 360 dagen minstens 6 uur en 
21 minuten volledig bezet. 
 
Bij de grootgebruikers:  

• is er een lichte daling bij KB Lofthome (BBC Esso Avelgem) 
• is er een stijging bij Kerdavo 
• is er een daling bij het gemeenschapsonderwijs. Het vrij onderwijs blijft een kleine 

gebruiker. 
• is er een daling voor de recreant (sportbeheer en sportraad).  
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Het evenwicht tussen de grootgebruikers tijdens de avonduren (KB Lofthome: 2027,00; 
Kerdavo 1187,50; recreant: 1409,23 + 83,25 = 1.493,18) was een gezond evenwicht dat tot 
voldoening leidde bij de diverse groot-gebruikers. 
 
Sedert 2009 werd de nieuwe sporthal geleidelijk aan opgevuld met nieuwe gebruikers (TC 
Avelgem, KVK Avelgem, Tafeltennisclub, Dansschool Ariadne) waardoor eind 2009 de bezetting 
van beide sportzalen nagenoeg totaal was. In 2010 konden er dan ook niet veel nieuwe 
gebruikers systematisch de sportzalen vastleggen (in beperkte mate voor de Feniks en de 
Politiezone Mira). In 2011 en 2012 kwamen er geen nieuwe systematische gebruikers bij. 
In 2013 werd de indoor-senior-werking van TC Avelgem opgenomen in de werking van de 
tennisschool. UZKZ (zwemclub) werd een nieuwe gebruiker van de sporthal voor 
droogtrainingen  
 
 
Tennisschool Avelgem vzw 
 
Vraag naar erkenning door het gemeentebestuur voor aflevering fiscale attesten 2014 
 
Tennisschool Avelgem vzw zou graag in 2015 fiscale attesten afleveren voor de door de 
tennisschool georganiseerde activiteiten in 2014. Hiervoor moet het gemeentebestuur de 
tennisschool erkennen. Deze erkenning zal via de sportdienst aangevraagd worden aan het 
gemeentebestuur. 
 
Vraag naar erkenning als ‘sportvereniging’ 
 
Tennisschool Avelgem vzw zal ook haar erkenning als ‘sportvereniging’ aanvragen. Het 
aanvraagformulier is terug te vinden op de website van de gemeente en moet ingediend 
worden bij de sportdienst. 
 
De aanvraag wordt voorgelegd aan het erkenningscomité (3 gemeentelijke ambtenaren uit de 
sectoren sport, jeugd en cultuur, socio-cultureel) dat onderzoekt of voldaan is aan alle gestelde 
voorwaarden. Indien ja, krijgt de aanvraag een positief advies. 
 
De aanvraag wordt daarna nog ter advies voorgelegd aan het sportraadbestuur. 
 
De aanvraag en beide adviezen (erkenningscomité en sportraad) worden dan ter goedkeuring 
aangeboden aan het CBS dat dan al dan niet de vereniging kan erkennen. 
 
 
KB Lofthome Avelgem 
 
Verplaatsbare basketbaldoeltjes 
 
In het kader van wedstrijden en trainingen van de pré-microben is er nood aan 2 verplaatsbare 
basketbaldoelen. Aangezien deze doelen ook door de scholen, de sportdienst en andere 
gebruikers kunnen gebruikt is dit materiaal van openbaar nut (niet exclusief voor de 
basketbalclub) en zal de gemeente instaan voor deze aankoop. Alex bezorgt Francky ter zitting 
de nodige informatie. 
 
Samenwerking met Scaldis Otegem 
 
Alex geeft ter zitting toelichting bij de samenwerking met Scaldis Otegem voor komend 
seizoen. Om de druk op de sporthalbezetting te verlagen zal 1 ploeg van de miniemen en 1 
ploeg van de pupillen wekelijks 1x in Avelgem trainen en 1x in Otegem trainen. Ondanks 
kritiek van sommige ouders is dit initiatief zeer lovenswaardig en krijgt het de volle steun van 
de gemeente en de commissie. In de (nabije) toekomst zit er misschien een fusie in met 
Scaldis omwille van een verouderend bestuur van deze vereniging, maar dit was alvast niet het 
initieel opzet van de samenwerking. 
 
 
 

Verslaggever: Francky Platteau, diensthoofd sport 
 


