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Betreft : verslag algemene vergadering sportraad 
 
 

Aanwezigheden: X = aanwezig; 0 = afwezig; V = verontschuldigd; VV = vervoeging 

 

LEDEN 

nr Naam Voornaam Vereniging 26-03-14 

1 Balcaen Kristof Wielerclub Demeyer Hand in Hand x 

2 Callens Bram Club Rugge x 

3 Callewaert Jean Claude Skibo x 

4 Cardoen Grete Avelgemse Badminton Club(AVBC) 0 

5 Coulembier Sammy KB Lofthome V 

6 De Pessemier Fréderic Sportwereld Kerkhove x 

7 Debode Carine Run For Fun x 

8 Dedeken Alain Wielertoeristenclub Olympia x 

9 Dejaegher Philippe Tennisclub Avelgem x 

10 Dendauw Gerry Bekaert Lijnvissers x 

11 Deprez Geert De Gouden Karpervissers  0 

12 Desimpel Karl Ter Muncken Smashers V 

13 Desrumaux Stefaan Hippodroom De Oude Schelde Outrijve x 

14 Deviaene Alexander FC 't Geheim  x 

15 Douven Hilde No Limit Team Avelgem V 

16 Eggermont Jules KM De Zingende Vogels Avelgem x 

17 Ghysels Chris KVK Avelgem x 

18 Lamon Jean FC Paljaskes x 

19 Lampole Kurt FC De Paljas  x 

20 Platteau Francky ANIMA 2000 x 

21 Rommens Piet Basisschool De Toekomst x 

22 Seynaeve Lieven deskundige x 

23 Steenhoudt Frank Kloron Yachting Club Avelgem  x 

24 Taelman Silvain De Moedige Zangers Avelgem x 

25 Van Geersdaele Rosa KM De Boomgaardvink Waarmaarde x 

26 Delapierre Fernand Scheldezonen x 

27 Vandaele Tom VK IVC  v 

28 Vandamme Heidi Kerdavo x 

29 Vandermeersch Lien gemeenschapsonderwijs x 

30 Vanhamme Luc Vissersclub "Onder Ons" Outrijve x 

A   V   E   L   G   E   M 
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31 Vanwambeke Lieve Sint-Jan Berchmanscollege x 

32 Verhelle Ivan De moedige duif Outrijve V 

33 Verriest Johan Karate-Do x 

34 Vervaeke Aswin Koninklijke Lijnvissersclub De Snoevers x 

35 Demeyer Roland Avelgemse Duikschool Dalton x 

36 Wambeke Stijn Motorvrienden  x 

WAARNEMERS 

1 Van Steenbrugge Koen CD&V v 

2 Platteau Francky sportdienst x 

3 Laevens Bram sportdienst x 

4 Van Seymortier Kris N-VA 0 

5 Platteau Sandra sp.a 0 

6 Deseyn Lut CD&V 0 

7 Kempinaire Jan gba 0 

 

Minstens de helft van de leden moet aanwezig zijn om de vergadering te kunnen laten 

doorgaan. 30 van de 36 leden zijn aanwezig, de vergadering mag doorgaan. 

 

1. Overlopen en goedkeuren vorig verslag d.d. 20/11/13 
 

Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 

2. Ledenlijst 
 

• Erkende verenigingen 
 
Alle erkende verenigingen kregen samen met de uitnodiging tot de algemene vergadering 
een infofiche meegestuurd waarop de gegevens betreffende hun vereniging vermeld 
stonden. De fiches moesten uiterlijk op de dag van de algemene vergadering aangevuld 
en/of gecorrigeerd terug bezorgd worden. De sportdienst zal de binnengebrachte 
wijzigingen en aanvullingen doorgeven aan het gemeentebestuur om deze in te brengen in 
het centraal adressenbestand van de gemeente. 
 

• Sportraadleden 
 

Alle sportraadleden kregen samen met de uitnodiging tot de algemene vergadering een 
infofiche meegestuurd waarop de gegevens betreffende hun vereniging vermeld stonden. 
De fiches moesten uiterlijk op de dag van de algemene vergadering aangevuld en/of 
gecorrigeerd terug bezorgd worden. De sportdienst zal de binnengebrachte wijzigingen en 
aanvullingen doorgeven aan het gemeentebestuur om deze in te brengen in het centraal 
adressenbestand van de gemeente. 
 

In bijlage bij dit verslag kunnen jullie de aangepaste versie vinden. Mochten er 

toch nog gegevens verkeerd zijn, gelieve de sportdienst hiervan op de hoogte te 

brengen voor uiterlijk  23 april 2014. 

 
• Stella Ripa Boys 

De Stella Ripa Boys hebben het gemeentebestuur op de hoogte gebracht dat hun 
vereniging alle activiteit stopzet en zich ontbindt. Deze vereniging werd door het 
gemeentebestuur reeds geschrapt binnen het bestand van de ‘erkende verenigingen’ en 
binnen het bestand van de ‘sportraadleden’. 
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3. Goedkeuring jaarrekening 2013 
 

De jaarrekening wordt ter zitting overlopen en toegelicht.  Er is een negatief resultaat van 
860,19 euro euro. Dit resultaat is het gevolg van bewuste beslissingen en niet van een slechte 
werking: 

• wandeltocht Joost Desyn: negatief saldo van 175,00 euro: 
� 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. 

� 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: 
� Moderator: 125 euro  
� 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:  

� dat ANIMA haar toelage 2012 terugstortte naar de sportraad 
� 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: 
� Drankverbruik algemene vergaderingen: in 2014 ook gratis, was in 2013 nog te 

betalen aan ANIMA. 
 
De algemene vergadering keurt, na toelichting, de jaarrekening 2013 (zie onderstaand) goed. 

 

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 1.905,03 € 1.606,40 €
wandeltocht 1.730,03 € 1.606,40 € -123,63 €
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 2.356,40 € 2.356,40 € 0,00 €
transfers 2.356,40 € 2.356,40 € 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 €

6.976,06 € 12.080,63 € 6.976,06 € 12.080,63 €
5.869,66 € 9.724,23 € 3.854,57 €
1.106,40 € 1.106,40 € 0,00 €

0,00 € 1.250,00 € 1.250,00 €
5.104,57 €

5.964,76 €
5.104,57 €
-860,19 €

saldo

resultaat 2013

totalen rekening
totalen kassa

totalen spaarrekening
algemeen totaal

01-01-13
saldo 31/12/13

totalen

hoofdrubriek subrubriek
totalen hoofdrubriek totalen subrubriek
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4. Goedkeuring begroting 2014. 
 

Ter zitting wordt onderstaande begroting overlopen en toegelicht. De algemene vergadering 
verleent, na toelichting, haar goedkeuring. 
 
ANIMA zal ontbinden in 2013 (zie dagordepunt 3) en haar restsaldo storten op de rekening van 
de sportraad. De financiële toestand van de sportraad (en alle andere adviesraden) wordt in de 
loop van 2014 afgetopt op 500 euro omdat de adviesraden nog enkel moeten instaan voor 
‘echte’ werkingskosten en niet meer voor organisatiekosten die vanaf 2014 worden gedragen 
door het gemeentebestuur. 
 
De sportraad mag wel een spaarrekening behouden (1.250 euro) om hieruit maximaal 5 jaar 
een toelage te kunnen geven aan het samenwerkingsverband tussen beide gefuseerde 
wandeltochten (zie ook dagordepunt 3). 
 

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

 
 
 
5. Verslaggeving commissie promotie d.d. 08/01 – 04/02 – 10/03 

 

De commissie promotie behandelde in de voorbije 3 zittingen onderstaande punten: 
 
• De aanpassing van het reglement voor de huldiging van de Avelgemse 

sportverdienstelijken (zie verder) 
 

• De voorbije en toekomstige evenementen: 
� De cyclocross: zeer goede organisatie maar parking- en modderprobleem. 
� De interscolaire zwemnamiddag: zeer goede organisatie maar de ‘afspraken en 

spelregels’ binnen het interscolair sportoverleg moeten opnieuw opgewaardeerd en 
gerespecteerd worden. 

� De wielerwedstrijden te Outrijve: zeer goede organisaties maar de wielerclub zal nog 
enkel voor haar eigen organisaties instaan voor de seingevers. 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 contacteren en organiseren. 
Bovendien verwijst de gemeente elke organisator naar de vereniging 
www.vlaamsemotoseingevers.be die ‘mobiele’ seingevers ter beschikking stelt 
tegen kostprijs. 
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� weekend Ronde van Vlaanderen (5 en 6 april): er valt heel wat te beleven ter hoogte 
van het rond punt van Kerkhove. Net zoals vorig jaar plaats Haiko Ledoux (De 
Paljas) een tent waar op zaterdag 5 april een 300-tal motards worden verwacht die 
na de motorwijding in het centrum van Avelgem en een toertocht door Wallonië 
afzakken naar Kerkhove als afsluiter van dit motorgebeuren. Ook de wielertoeristen 
die de Ronde deels of volledig rijden passeren op zaterdag 5 april aan de rontonde. 
Op zondag 6 april worden de liefhebbers van de Ronde in de tent bij Haiko 
verwacht waar zij op groot scherm de wielerwedstrijd kunnen volgen. Ook Philip 
Gaetan plaatst als uitbreiding van zijn horeca-zaak, een kleinere tent waar 
wielerliefhebbers welkom zijn.  

� De buitenspeeldag: Op woensdag 2 april 2014 slaan de sportdienst en dienst jeugd & 
cultuur van Avelgem weer de handen in elkaar. Ze toveren het evenemententerrein 
naast Spikkerelle opnieuw om tot een uiterst avontuurlijk speelplein. Het wordt 
een keicoole namiddag voor jong en oud. Mountainboard, bungeerun, speleo, go-
carts, gekke fietsen, levend tafelvoetbalspel, karate, djembé, volksspelen… je kan 
er allemaal van genieten op de buitenspeeldag. 

� The Challenge: zie verder 
� De Guldensporenwandeltocht: deze jaarlijkse wandeltocht op en rond het grondgebied 

Avelgem en georganiseerd door de Waterhoekstappers uit Heestert kan dit jaar 
geen gebruik maken van basisschool De Toekomst als vertrek- en aankomstplaats. 
Vandaar dat sportcentrum Ter Muncken dit jaar als vertrek- en aankomstplaats 
fungeert voor deze wandeltocht. 

� Beachfest: op 20 juni sluiten de sportdienst, de dienst jeugd & cultuur en KRAK het 
schooljaar af met een sportief event en een gezellig samenzijn op de evenementen-
weide voor alle leerlingen van het secundair onderwijs. Er staat alvast beachvolley 
en bumpball geprogrammeerd. De sportactiviteiten lopen tot 20u. 

 
• De organisaties van de gemeentelijke sportdienst: 

� De paas- en zomersportkampen 
� De sportsessies tijdens het 3de trimester 
� De interscolaire sport tijdens het 3de trimester 

 
• De animatiecijfers 2013: het aantal deelnames aan sportdienstactiviteiten of aan 

evenementen waaraan de sportdienst haar medewerking verleent lag zeer hoog vorig jaar 
(totaal 15 787 deelnemers): 
 
Een sterk stijgend aantal deelnemers werd genoteerd voor: 

� De zwemlessen 
� Alle recreatieve activiteiten (badminton, baantjeszwemmen, …) 
� De feesteloop 
� De buitenspeeldag 

 
Een hoog deelnemersaantal bleef behouden voor: 

� De sportkampen 
� De interscolaire sport 

 
Een blijvend laag deelnemersaantal werd opgetekend voor de ‘sportieve uitstappen’ 
tijdens het half-trimestrieel schoolverlof (bowling, ijsschaatsen). 
 
 

6. Verslaggeving commissie promotie beheer en beleid d.d. 04/02 en 17/03 

 

De commissie ‘beheer en beleid’ behandelde in de voorbije 2 zittingen onderstaande punten: 
 

• De zittingen van het schepencollege in de maand februari met: 
o het gunnen van de opdracht voor het ontwerp voor de aanleg van een 3de 

kunstgrasterrein aan studiebureau Lobelle (zelfde studiebureau als voor de bouw 
van de tweede sporthal in 2008) 

o de seingeversproblematiek: zie dagordepunt 5 
o de opening van het fietsinrijpunt aan het VVV-kantoor in Bossuit op 3 maart: het 

fietsinrijpunt is een rustpunt op een verhard oppervlak in kasseien (verwijzend 
naar de zware parcours die de Flandriens moeten trotseren) bestaande uit een 
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rustbank met geïntegreerde WIFI-module, een oplaadpunt voor elektrische fietsen, 
een infobord en een fotowand met uitleg over de Avelgemse Flandriens Marc 
Demeyer en Paul Deman. Jammer genoeg dient het VVV-kantoor in Bossuit dit jaar 
wel haar deuren te sluiten omdat de meerderheid van de participerende 
gemeenten hun werkingstoelage terugtrekken vanaf 2014. 

o de vaststelling van de tarieven van de paassportkampen 
o de bespreking en het plan van aanpak betreffende de elektrische problemen in de 

sporthal en het stadion 
o de actename van de jaarrekening 2013 en de financiële toestand van de 

gemeentelijke sportraad op 31/12/13 
o de gunning van de renovatie van de tennisterreinen aan de firma Perdaen. 

 
• de verfijning van de procedure voor subsidieaanvragen: 

o grote clubs zullen dit in 2014 online kunnen doen. 
o de begeleidende brief zal duidelijk vermelden dat de bewijslast betreffende het  

indienen van het subsidieaanvraagdossier bij de indiener zelf ligt. 
 

• De stand van zaken betreffende de herziening van het tariefreglement en de huishoudelijke 
reglementen van toepassing op de sportinfrastructuur. 
 

• de stand van zaken betreffende het overleg inzake de toekomst van de site te Outrijve: Op 23 
april is er een opstartoverleg met alle betrokken partijen waarbij er zal nagegaan worden wat 
de toekomst is van deze site (enkel een sportsite OF enkel een site voor speelplein(werking) OF 
een combinatiesite voor sport-, jeugd- en cultuuractiviteiten) alsook welke aanpassingen dan 
nodig zijn. Het gemeentebestuur heeft alvast een budget voorzien om de nodige aanpassingen 
te kunnen uitvoeren. 

 

• Het plan van aanpak voor de problemen met de douchecapaciteit in het sportcentrum. 
 

• Het pré-advies betreffende het onreglementair geplaatst poortje t.h.v. het voetbalterrein in 
Kerkhove (dagordepunt 7). 

 
• De jaarcijfers van zwembad en sporthal: beide accommodaties kenden een zeer hoge bezetting 

in 2013. Het zwembad haalde het meest aantal bezoekers sinds de opening van het zwembad 
(40.566 bezoekers). De sporthal bleef nagenoeg volledig bezet en dit gedurende het ganse 
jaar. 

 

 
7. Actename adviezen 

 

De algemene vergadering neemt acte van het positief advies van de raad van bestuur wat 
betreft: 
o De erkenning van wielerclub Avelgem: advies 2014-01 in bijlage 
o Het reglement voor huldiging van de sportverdienstelijken van Avelgem: advies 2014-02 in 

bijlage 
o Het behoud van het onreglementair geplaatst poortje t.h.v het voetbalterrein te Kerkhove: 

advies 2014-03 in bijlage 
 

Advies 2014-01 werd reeds besproken door het gemeentebestuur in zitting van 10/02/2014 en 
werd door het gemeentebestuur gevolgd. Wielerclub Avelgem is dus een erkende 
sportvereniging sedert 10/02/14. 
 
Advies 2014-02 betreffende het nieuwe reglement voor huldiging van de sportverdienstelijken 
werd ter zitting overlopen en toegelicht en zal ter goedkeuring worden aangeboden aan het 
gemeentebestuur in zitting van 31/03/14. Voor 2014 geldt dus dit nieuwe reglement na 

goedkeuring van het gemeentebestuur. 

 

Advies 2014-03 wordt ter zitting overlopen en toegelicht en zal ter goedkeuring worden 
aangeboden aan het gemeentebestuur in zitting van 31/03/14. Indien het 
gemeentebestuur dit advies volgt, mag het poortje onder de vermelde voorwaarden 

behouden blijven. 
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8. Promotionele events in de kijker 

 
o Terug van weggeweest…. The Challenge. 

 
Burensportdienst (een samenwerking tussen 8 gemeentelijke sportdiensten uit de regio) 
organiseert in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen een avontuurlijke 
sportdag in team. Deze dag vindt plaats op zaterdag 14 juni 2014 in de Gavers (Deerlijk-
Harelbeke). Elk team bestaat uit 3 personen. Er zijn 6 avontuurlijke proeven en één 
gezamenlijke eindproef. Er wordt een apart klassement opgemaakt voor dames en heren 
in 2 categorieën:  

� Categorie 1 : gemiddelde leeftijd onder de 40 jaar 
� Categorie 2 : gemiddelde leeftijd boven de 40 jaar.  

 
Hou je van een nieuwe uitdaging, kicks en avontuur, houd dan alvast deze datum 

vrij en stel je ploeg samen! Ken je mensen binnen je familie- of kennissenkring 

die avontuurlijk zijn ingesteld, bezorg ze dan deze informatie.  

 

We streven naar een deelname van minimaal 7 Avelgemse ploegen aan dit 

evenement. GRAAG DUS JULLIE MEDEWERKING HIERVOOR OM HETZIJ ZELF DEEL 

TE NEMEN HETZIJ MENSEN OP DE HOOGTE TE BRENGEN VAN DIT EVENT. 
 
Wens je verdere inlichtingen neem contact op met de sportdienst - sport@avelgem.be  – 
056 65 30 60. 

 
o De Queeste – theater in Spikkerelle – za 12/04/14 – 20u15 

 
De dienst cultuur nodigt alle sportverenigingen uit naar deze voorstelling betreffende de 
eerste Belgische winnaar van de ronde van Frankrijk.  Tickets kosten 14 euro (1 euro 
korting voor -26-jarigen en +55-jarigen). Wie 5 tickets bestelt, krijgt een 6de ticket gratis. 
 
Meer info: cultuurdienst 056 65 30 90 spikkerelle@avelgem.be  
 

o De vzw Run2Escape vraagt ons om hun evenement ten voordele van het 
kinderkankerfonds onder de aandacht te brengen. Je kan alles terugvinden over de 10 km-
hindernissenloop op www.run2escape.be  

 
 

9. Varia en rondvraag 
 

Geen 
 
 
 
 

 

 
Verslaggever: Francky Platteau, diensthoofd sport  

namens en met goedkeuring van het verslag door 
 
 
 
 
 
Lieven Seynaeve            Sammy Coulembier 
Voorzitter sportraad           secretaris sportraad 
 


