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Betreft : verslag raad van bestuur – woensdag 21/05/14 – sportcentrum – 19u30 
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Sammy Coulembier KB Lofthome Avelgem x v v 

Heidi Vandamme Kerdavo Avelgem x x x 

Guy Vercoutere TC Avelgem V v x 

Chris Ghysels KVK Avelgem x x x 

Petra Depaepe No Limit Team x v x 

Lien Vandermeersch Gemeenschapsonderwijs x x x 

Lieven Seynaeve deskundige x x x 

Jules Eggermont vinkenverenigingen x x v 

Luc Vanhamme visverenigingen x x x 

Jean Claude Callewaert SKIBO x x x 

Lieve Vanwambeke Vrij onderwijs x x 0 

Piet Rommens Basisschool De Toekomst x x 0 

Johan Verriest Karate-do Avelgem x x x 

Koen Van Steenbrugge schepen van sport x v x 

Francky Platteau diensthoofd sport x x x 

Bram Laevens sportpromotor x x v 

 

Gezien het belang van het hoofdagendapunt (advies op het nieuwe tariefreglement) werden ook de 

leden van de commissie beheer en beleid naar deze raad van bestuur uitgenodigd.  

 

 

naam en voornaam namens commissie B & B 

Alex Frooninckx KB Lofthome Avelgem x 

Willem Dewilde Kerdavo Avelgem x 

Pieter Lens TC Avelgem V 

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 0 

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 
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140326 verslag rvb 

|contact 
|datum 

Francky Platteau 
23/05/14 
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In de raad van bestuur kan gerapporteerd worden over de voorbij commissies promotie en de 

voorbije commissies beheer en beleid. De verslagen van deze commissies zijn opvraagbaar bij de 

sportdienst of tijdelijk te consulteren via http://sportraad_avelgem.bloggen.be/ 

 

Bedoeling is binnen korte termijn de sportraadblog te laten verdwijnen en alle verslagen van de 

commissies toegankelijk te stellen voor de commissieleden via drop-box. Ten gevolge van ICT-

veranderingen binnen de gemeente kunnen we momenteel echter drop-box niet activeren.  

 

Enkel indien er extra aanvullingen zijn of indien de raad van bestuur een andere mening is 

toegedaan dan deze die werd gesteld in de commissie, wordt dit in het verslag van de raad van 

bestuur opgenomen. 

 

In bijlage van elk verslag van de raad van bestuur wordt ook telkens het overzicht van de 

verleende adviezen meegestuurd. 

 

 

 

 

1. Overlopen en goedkeuren vorig verslag d.d. 26/03/14 
 

Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Antwoord van het gemeentebestuur op adviezen 
 

a. 2014-02: reglement voor de huldiging van de sportverdienstelijken Avelgem: het 

gemeentebestuur sluit zich aan bij het nieuwe reglement opgesteld door de sportraad. Het 

nieuwe reglement is dus dit jaar van kracht zoals reeds meegedeeld en toegelicht aan de 

sportverenigingen tijdens de algemene vergadering van 26 maart 2014. 

 

b. 2014-03: behoud ‘onreglementair’ geplaatst poortje t.h.v. het voetbalterrein te Kerkhove: 

het gemeentebestuur sluit zich aan bij het advies van de sportraad om op basis van 

veiligheidsoverwegingen en handhaving van de openbare orde toch dit poortje te 

behouden.   

 

3. Adviezen 
 

a. Advies 2014-04: tariefreglement voor de gemeentelijke sportaccommodatie 

 

Het gemeentebestuur wou dat de diverse tariefreglementen binnen de sector vrije tijd 

(cultuur, jeugd en sport) op elkaar werden afgestemd.  

 

Daarnaast formuleerde de commissie beheer en beleid in zitting van 4 februari (zie ook 

betreffend verslag) een aantal krachtlijnen waarmee best rekening werd gehouden bij de 

herziening van het tariefreglement: 

• 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 

verschillende gebruikers 

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 

 

De commissie stelde ook dat het belangrijk was bij het herzien van de tariefreglementen 

om: 

• Alle accommodatiedelen op te nemen in het reglement (dus ook bergingen). 

• Misbruiken op te vangen: commerciële initiatieven, onderverhuringen, … 
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• 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, …. 

 

Rekening houdende met de voorstellen van de commissie, werd een ‘ontwerpreglement 1’ 

opgesteld door de kerngroep sportraadvoorzitter, schepen van sport en diensthoofd sport. 

Dit ontwerpreglement werd afgetoetst aan de bestaande reglementen voor de sector ‘jeugd 

en cultuur’ tijdens een overlegmoment met deze sector. Tijdens dit overlegmoment werden 

de diverse reglementen dan ook op elkaar afgestemd wat leidde tot ‘ontwerpreglement 2’. 

 

‘Ontwerpreglement 2’ wordt op basis van een schema en simulatie ter zitting toegelicht 

door het diensthoofd sport, de schepen van sport en de sportraadvoorzitter. 

 

Karate-do Avelgem vraagt een verfijning van het reglement wat betreft gebruik van het 

cafetaria zonder drankverkoop door niet-integrale competitieverenigingen (‘kleinere clubs’). 

Naar analogie met de sector jeugd en cultuur wordt voor dit gebruik 10 euro gevraagd in 

‘ontwerpreglement 2’ met uitzondering voor de integrale competitieverenigingen (‘grotere 

clubs’) die het cafetaria gratis mogen gebruiken. Karate-do Avelgem zou graag deze 

‘vrijstelling van betaling’ willen doortrekken naar alle erkende sportverenigingen. Deze 

vraag wordt in het advies opgenomen. 

 

In het kader van een jaartarief voor het gebruik van een exclusieve berging, zal karate-do 

Avelgem intern bekijken of een exclusieve berging voor deze vereniging nog nodig is.  

 

b. Advies 2014-05: advies op het jaarlijks verslag 2013 betreffende de uitvoering van het 

sportbeleidsplan 

 

Gelet op:  

 

• de vertegenwoordiging van de sportraadvoorzitter in de stuurgroep voor de evaluatie 

en aanpassing van het sportbeleidsplan; 

• het feit dat in 2013 het sportbeleidsplan op operationeel niveau anders werd 

uitgevoerd dan gepland; 

• de argumentatie van het gemeentebestuur met betrekking tot de operationele 

doelstellingen die anders werden uitgevoerd dan gepland of slechts deels werden 

uitgevoerd of werden stopgezet; 

 

rekening houdende met: 

 

• het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen voor 

het voeren van een sport voor allen beleid en tot het verkrijgen van een 

impulssubsidie; 

• het besluit van 19 september 2008 ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007. 

 

verleent het bestuur van de sportraad, in zitting bijeen op 21/05/14,  

 

in aanwezigheid van de waarnemers:  

o Koen Van Steenbrugge, Schepen bevoegd voor sport 

o Francky Platteau, diensthoofd sport 

 

Na het overlopen en toelichten ter zitting door het diensthoofd sport  een unaniem positief 

advies op het jaarverslag 2013 inclusief alle bijlagen. 

 

c. Advies 2014-06: advies op het reglement voor uitlening of ter beschikking stelling van 

sportmaterieel 

 

Eind 2013 werd in het kader van de ontbinding en vereffening van vzw Sportbeheer 

Avelgem het volledige patrimonium van vzw Sportbeheer Avelgem overgedragen aan het 

gemeentebestuur. Vandaar dat er ook een gemeentelijk reglement diende te worden 

opgesteld voor het ter beschikking stellen of uitlenen van sportmaterieel aan derden. 

 

Het reglement werd voorbereid door de sportraadvoorzitter, de schepen van sport en het 

diensthoofd sport en wordt ter zitting overlopen. Het bestuur van de sportraad verleent 
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een unaniem positief advies aan dit reglement dat ter goedkeuring zal worden aangeboden 

aan het gemeentebestuur. 

 

d. Advies 2014-07: advies betreffende afvalverwerking na gebruik OC Outrijve 

 

Ter zitting wordt het probleem van de afvalverwerking na gebruik van het OC Outrijve 

besproken. Nu moet de gebruiker alle afval zelf meenemen. Dit stelt problemen bij 

‘grotere’ activiteiten (b.v. eetfestijn). 

 

Gezien het feit dat de ‘traliecontainer’ die vroeger gebruikt werd in het sportcentrum om 

afvalzakken in te deponeren zal overgebracht worden naar Outrijve (op vraag van de 

speelpleinwerking), is deze container misschien ook de oplossing voor de afvalverwerking 

bij verhuur van het OC. 

 

Als de huurder, indien nodig en gewenst, ook de sleutel van deze container krijgt, dan kan 

hij het afval, weliswaar in de juiste afvalzakken, in die container deponeren. De toezichters 

van Outrijve kunnen dan de afvalzakken ‘buiten’ plaatsen de avond voor de ophaling. 

 

Het bestuur van de sportraad zal ‘deze oplossing’ als advies overmaken aan het 

gemeentebestuur. 

 

 

4. 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 

 

 

 

In bijlage: register van de verleende adviezen 

 

 

Bijlage: register van de verleende adviezen 

 

 

nr advies wijze van indiening CBS of GR 

2014-01 erkenning wielerclub Avelgem secretariaatsmodule CBS 10/02/14 

2014-02 reglement voor de huldiging van de 

sportverdienstelijken Avelgem 

mail CBS 31/03/14 

2014-03 behoud ‘onreglementair’ geplaatst poortje 

t.h.v. het voetbalterrein te Kerkhove 

mail CBS 31/03/14 

2014-04 jaarlijks verslag 2013 betreffende de 

uitvoering van het sportbeleidsplan 

secretariaatsmodule CBS 02/06/14 

2014-05 tariefreglement secretariaatsmodule GR 23/06/14 

2014-06 reglement voor uitlening of ter beschikking 

stelling van sportmaterieel 

secretariaatsmodule GR 23/06/14 

2014-07 afvalverwerking bij huur OC Outrijve mail CBS 02/06/14 

 


