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Betreft : advies inzake gemeentelijke sportbeleid  
 
Datum advies 06/11/13 
Nummer advies 2013-06 

Antwoord verwacht Ja 
Onderwerp Advies op het ontwerp van het meerjarenplan 2014 - 2019 
Kopie aan David Claus, gemeentesecretaris 

Greta Messeeuw 
Koen Van Steenbrugge, Schepen van Sport 

 
Geacht College, 
 
Tijdens de ‘open’ algemene vergadering van de sportraad op 9 oktober 2013 waarnaar niet alleen de 
leden van de algemene vergadering werden uitgenodigd maar ook andere belangrijke stakeholders 
binnen de sector sport zoals de leden van vzw Sportbeheer Avelgem, verduidelijkte schepen van sport 
Koen Van Steenbrugge het meerjarenplan 2014 – 2019 wat betreft alle prioritaire doelstellingen en wat 
betreft de niet-prioritaire doelstellingen die betrekking hebben op de sector sport en in ruimere mate op 
de sector vrije tijd. 
 
Tijdens deze ‘open’ algemene vergadering werd een oproep gelanceerd om enerzijds te participeren 
binnen een werkgroep die het advies op het meerjarenplan zou voorbereiden en anderzijds om alle 
opmerkingen te bezorgen aan deze werkgroep voor 21 oktober 2013. 
 
Het vertrouwen werd gegeven aan de sportraadvoorzitter om samen met de sportdienst het advies voor 
te bereiden waardoor de werkgroep uiteindelijk beperkt werd tot de sportraadvoorzitter, het diensthoofd 
sport en de sportpromotor. 
 
Als uitgangspunten voor het opstellen van het ontwerpadvies werden genomen: 

• De opmerkingen die werden binnengebracht door de stakeholders bij de sportdienst zowel bij 
de opmaak van het sportmemorandum van de sportraad in 2012 als na de oproep tijdens de 
algemene vergadering op 9 oktober 2013.  

• De aftoetsing van het meerjarenplan aan het sportmemorandum dat de sportraad aan elke 
politieke partij had bezorgd in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2012.  

 
Om te verduidelijken waar de adviezen van het sportmemorandum ingebouwd waren in het 
meerjarenplan of waarom sommige adviezen uit het sportmemorandum niet konden worden ingebouwd 
in het meerjarenplan, werd de schepen van sport uitgenodigd naar de werkgroep. 
 
Het bestuur van de sportraad, in zitting bijeen op 06/11/13, waarvan: 
 

Naam  
Lieven Seynaeve, voorzitter 1 
Piet Rommens, namens het lager onderwijs 0 
Sammy Coulembier, namens basketvereniging BBC Esso Avelgem 0 
Lieve Vanwambeke, namens het vrij secundair onderwijs 1 

Lien Vandermeersch, namens het gemeenschapsonderwijs V 
Eggermont Jules, namens de vinkenverenigingen 1 
Luc Vanhamme, namens de visverenigingen 1 
Callewaert Jean-Claude namens de watersportvereniging SKIBO 1 
Heidi Vandamme, namens volleybalvereniging Soncotra 1 

1 = aanwezig / 0 = afwezig / V = verontschuldigd 
 
in aanwezigheid van de waarnemers:  

o Koen Van Steenbrugge, Schepen bevoegd voor sport 
o Francky Platteau, diensthoofd sport 
o Bram Laevens, sportpromotor 
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sluit zich unaniem aan bij het ontwerpadvies opgesteld door de werkgroep en verleent aldus 
onderstaand advies op het ontwerp van het meerjarenplan 2014-2019: 
 
 
Wat betreft de bestaande sportaccommodatie 
 
In het sportmemorandum adviseerde de sportraad om: 
 

1. De bestaande ketels van de oude sporthal te vervangen; 
2. Het sanitair leidingnet van de oude sporthal te vervangen met verhoging van het debiet; 
3. Het gebrek aan kleedkamers en ontvangst-/vergaderruimtes binnen sportcentrum Ter Muncken 

weg te werken; 
4. De vraag naar berging door gebruikers van sportcentrum Ter Muncken in te bouwen in het 

tariefreglement en het huishoudelijk reglement; 
5. De overeenkomst met zowel VMW als Haiko Ledoux voor het voetbalterrein in Kerkhove te 

verlengen; 
6. Het voetbalveld in Outrijve op te waarderen. 

 
De schepen licht toe dat:  

• er niet alleen 100.000 euro voorzien is (BD7 – AP1) voor de realisatie van punt 1, punt 2, deels 
punt 3 en een aantal acties die niet waren voorzien in het sportmemorandum maar dat het 
gemeentebestuur ook reeds in 2013 een oplossing heeft geboden aan: 
• het acute kleedkamergebrek via de kleedunits; 
• de ontvangstruimte via:  

o gratis ter beschikking stelling van vergaderzaal 1 aan KVK Avelgem; 
o gratis ter beschikking stelling van het cafetaria van de sporthal aan de 

indoorclubs als vergaderruimte. 
• de tarief- en huishoudelijke reglementen worden herbekeken met als bedoeling deze van kracht 

te laten worden op 1 september 2014. De problematiek van de bergingen zal hierin worden 
opgenomen.  

• de overeenkomsten voor het terrein te Kerkhove reeds verlengd zijn.  
• er een budget van 50.000 euro (BD4-AP2) voorzien is voor de opwaardering van de 

vrijetijdssite in Outrijve. Verschillende mogelijkheden worden momenteel door het 
gemeentebestuur onderzocht o.a. een herlokaliseren van de speelpleinwerking binnen de 
Avelgemse scholen, het verwijderen van het ‘oude OC’ en de bijhorende aanplanting zodat er 
betere sociale controle mogelijk is (nu zit dit hoekje uit het zicht en leidt dit tot schade en 
vandalisme), het voorzien van ‘nieuwe’ bergingsmogelijkheden, … Deze mogelijkheden zullen 
besproken worden in een overlegorgaan samengesteld uit de diverse actoren die 
belanghebbend zijn binnen deze site. 

 
Vanuit de stakeholders bereikten volgende opmerkingen de sportdienst: 

• de conditie van het dak van het sportcentrum dient dringend aangepakt te worden. Er is 
waterinsijpeling op diverse plaatsen.  

 

 
Advies van de sportraad: 
 
De adviezen uit het sportmemorandum zijn wat betreft de bestaande sportaccommodatie integraal 
terug te vinden in het meerjarenplan.  
 
Het gemeentebestuur voorziet zelfs extra inspanningen om de bestaande accommodatie in ‘conditie’ te 
houden.  
 
De sportraad adviseert dan ook dit alles (de zaken uit het sportmemorandum en de extra inspanningen)  
en het voorziene krediet in het meerjarenplan te behouden alsook: 
 
Wat de acties vermeld onder BD7-AP1 betreft: 
 

• Om in dalende prioriteit voorrang te geven aan: 
o Het vervangen van het sanitair leidingnet van de oude sporthal met verhoging van het 

debiet. 
o Het oppuntstellen van het dak van het sportcentrum -> deze actie zou moeten 

opgenomen worden onder BD7-AP1, met verhoging van het voorziene 
budget. 

o Voorzien van 3 AED’s. 
o Schilderwerken, opfrisbeurten van het sportcentrum. 
o Uitbreiden van het elektronisch slotensysteem. 
o Het ontdubbelen van de kleedkamers van de sporthal. Hiermee moet wel reeds 

rekening worden gehouden als het sanitair leidingnet wordt vernieuwd. 
 



Pagina 3 van 12 

 

 

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

Bankrelatie : 068-2011825-72   

 

 
o Het afsluiten van de toegang tot het zwembad. 
o Het voorzien van een afsluitbare fietsstalling. 

 
• Om de bestaande ketels enkel te vervangen wanneer deze begeven. Dit krijgt dan natuurlijk 

wel prioriteit waardoor andere acties opschuiven in de rangorde van prioriteit. Bij deze 
vervanging adviseert de sportraad om rekening te houden met het milieu (b.v. 
zonneboilers e.d. te voorzien) 
 

Wat de opwaardering van de site van Outrijve betreft (BD4-AP2) betreft adviseert de sportraad: 
 

• Om ook een delegatie van de sportraad op te nemen in het overlegorgaan dat het 
toekomstplan voor de site van Outrijve zal helpen uittekenen. 

 
 
Wat betreft nieuwe sportaccommodatie 
 
In het sportmemorandum adviseerde de sportraad om: 
 

1. Voor het voetbalstadion: in een eerste fase en zo snel mogelijk een 3de verlicht oefenterrein aan 
te leggen in natuurgras achter terrein 2, in dezelfde richting van terrein 2. 

2. Voor het voetbalstadion: in een tweede fase, 1 jaar na de aanleg van het 3de terrein, terrein 2 
om te bouwen tot een kunstgrasterrein. 

3. Voor de tennisterreinen: in een eerste fase terrein 3 om te bouwen tot 2 verlichte terreinen. 
4. Voor de tennisterreinen: in een tweede fase minstens 2 terreinen te overdekken. 
5. Een Finse looppiste aan te leggen rond het sportcentrum. 
6. Een vijver te voorzien binnen de site van het sportcentrum (voor beregening van de 

voetbalvelden). 
 
De sportraad stelt vast dat in het ontwerp van het meerjarenplan 2014-2019: 

• Er 250.000 euro is voorzien voor uitbreiding van het stadion met een 3de terrein. 
• Er 105.000 euro is voorzien voor uitbreiding van de tennisaccommodatie. 
• Er 10.000 euro is voorzien voor een fietscrossparcours. 
• Er geen krediet voorzien is voor een Finse looppiste. 
• Er geen krediet voorzien is voor een vijver. 

 
De schepen licht toe dat: 

• Met 250.000 euro er een terrein in natuurgras kan aangelegd worden. Voor een 
kunstgrasterrein is 500.000 euro nodig. Het gemeentebestuur is niet gewonnen om gefaseerd 
te werken (eerst een natuurgrasterrein aanleggen en dan later een natuurgrasterrein 
ombouwen tot een kunstgrasterrein). De keuze zal uiteindelijk gemaakt worden tussen ofwel de 
onmiddellijke aanleg van een natuurgrasterrein ofwel de onmiddellijke aanleg van een 
kunstgrasterrein. De keuze zal afhangen van het beschikbare budget. 

• De 105.000 euro voor de tennisterreinen enkel betrekking heeft op het vervangen van terrein 3 
door 2 hardcourtterreinen. Een overkapping over 2 terreinen in een latere fase is binnen deze 
legislatuur budgettair niet haalbaar. 

• Het krediet voor het fietscrossparcours moet gezien worden binnen de nodige 
aanpassingswerken die zullen moeten uitgevoerd worden bij de aanleg van een 3de 
voetbalterrein. Het huidige parcours zal moeten verlegd worden met aanpassingswerken 
(omheining, nivellering, …) tot gevolg. 

• Er geen rechtstreeks krediet voorzien is voor de Finse looppiste en de vijver omdat er 
momenteel door Leiedal werkt gemaakt wordt van een nieuw RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) 
Ter Muncken (BD3-AP1). De mogelijkheid bestaat dat het containerpark/gemeentelijke depot 
van de gemeente gelokaliseerd wordt in de zone tussen de achterkant van het sportcentrum en 
de Etienne Balcaenstraat. Indien dit gerealiseerd zou worden, dan kan binnen dit project ook 
het idee van een looppiste rond de volledige site worden ingebouwd alsook het idee van een 
soort ‘bufferreservoir’ voor het regenwater afkomstig van het containerpark/gemeentelijke 
depot. Dit reservoir kan dan dienst doen voor beregening van de voetbalvelden. 

 
Vanuit de stakeholders bezorgden zowel KVK Avelgem als TC Avelgem de sportdienst nota’s betreffende 
de nood aan accommodatie. Deze nota’s zijn in bijlage toegevoegd aan dit advies. 
 
 
Advies van de sportraad: 
 
Wat de aanleg van het 3de voetbalterrein betreft 
 
De sportraad begrijpt dat omwille van budgettaire redenen niet kan gefaseerd worden en dat er  
onmiddellijk een keuze moet gemaakt worden tussen een kunstgrasterrein en een natuurgrasterrein. 
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De sportraad adviseert om:  

• Gezien de gestage groei van de jeugdwerking van KVK Avelgem de uitbreiding met een 3de 
terrein te behouden in het meerjarenplan. 

• Gezien de problematiek van de hoge belastingsgraad van de velden enerzijds en de vraag van 
de scholen om ook de voetbalterreinen te mogen gebruiken anderzijds te opteren voor een 
kunstgrasterrein. 

• KVK Avelgem ook na de aanleg van een 3de terrein op de campus Ter Muncken toch de site in 
Outrijve verder te laten gebruiken door het opleggen van een maximale bezettingsgraad per 
terrein per week op de campus Ter Muncken. De aanleg van een 3de terrein op de campus Ter 
Muncken mag niet gezien worden als een mogelijkheid voor KVK Avelgem om de site in 
Outrijve niet meer te gaan gebruiken. Indien dit wel zou gebeuren, dan blijft het probleem van 
de hoge bezettingsgraad per terrein immers behouden wat nefast is voor de conditie van de 
terreinen en de jaarlijkse renovatie. 
 

Wat de uitbreiding van de tennisaccommodatie betreft 
 
De sportraad begrijpt dat omwille van budgettaire redenen: 

• De uitbreiding dient beperkt te worden tot het ombouwen van terrein 3 tot twee hardcourt 
terreinen. 

• De overkapping niet kan gerealiseerd worden binnen huidige legislatuur. 
 
De sportraad adviseert wel, gezien de argumentatie van de tennisclub, om de ombouwing van terrein 3 
tot twee hardcourtterreinen te behouden in het meerjarenplan. 
 
Wat de aanleg van het fietscrossparcours, de Finse looppiste en een vijver betreft 
 
De sportraad sluit zich hier volledig aan bij de toelichting gegeven door de schepen en adviseert: 

• Om de aanleg van het fietscrossparcours op te nemen in het dossier van de aanleg van het 3de 
voetbalterrein en het krediet hiervoor voorzien te behouden. 

• De aanleg van een Finse looppiste en een vijver (of buffertank voor regenwater) op te nemen 
in het nog te ontwikkelen RUP Ter Muncken (BD3-AP1). 

 

 
Wat betreft inrichting en uitrusting 
 
In het sportmemorandum adviseerde de sportraad om: 
 

1. Een AED te voorzien op de sportcampus (en eventueel ook in andere openbare gebouwen). 
2. Om hotspots te voorzien op de sportcampus. 
3. Om het filtreermateriaal van de zwembadfilters te vervangen (zand vervangen door Everzit+). 

 
De sportraad stelt vast dat in het ontwerp van het meerjarenplan 2014-2019: 

• De aankoop en plaatsing van 3 AED’s voor sporthal + zwembad, stadion, tennisterreinen werd 
opgenomen onder BD7-AP1. 

• Het voorzien van WIFI in alle publieke gebouwen (dus ook sportcampus) is opgenomen onder 
BD6-AP2. 

• Er geen krediet is voorzien voor vervanging van het filtreermateriaal van de zwembadfilters. 
 
De schepen licht toe dat: 

• Het de intentie is om enkel in de sportaccommodaties AED’s te voorzien, niet in de andere 
openbare gebouwen. 

• Het de intentie is om in de publieke gebouwen, dus ook op de sportcampus, WIFI te voorzien. 
Hierdoor zal het dan niet meer nodig zijn om hotspots te gaan voorzien. De modaliteiten voor 
het gebruik van deze WIFI moeten nog besproken worden. 

• Er geen krediet voorzien is voor vervanging van het filtreermateriaal omdat na onderzoek 
gebleken is dat dit het probleem van de luchtkwaliteit van het zwembad niet zou oplossen. Er 
werden reeds andere technische aanpassingen doorgevoerd dit jaar om de kwaliteit van de 
zwembadlucht te garanderen en binnenkort zal er ook een overleg gehouden worden met alle 
redders/trainers om hen te verduidelijken welke acties zij kunnen ondernemen om de 
luchtkwaliteit op peil te houden.  

 
Vanuit de stakeholders bereikten volgende opmerkingen de sportdienst:  

• de zwembadclubs wensen geïnformeerd te worden over de luchtkwaliteit-problematiek van het 
zwembad. 

• KVK Avelgem is vragende partij voor een AED. 
 
 

Advies van de sportraad: 
 
 



Pagina 5 van 12 

 

 

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

Bankrelatie : 068-2011825-72   

 

 
Wat betreft de AED’s 
 
De sportraad adviseert om het voorzien van 3 AED’s (sporthal + zwembad, stadion, tennisterreinen) 
zeker te behouden in het meerjarenplan en zo snel mogelijk over te gaan tot aankoop en installatie van 
deze AED’s. 
 
Wat betreft hotspot/WIFI 
 
De sportraad geeft de voorkeur aan de WIFI-oplossing voor alle publieke gebouwen (dus ook 
sportcampus) en adviseert dan ook: 

• Het voorzien van WIFI in alle publieke gebouwen (dus ook sportcampus) te behouden in het 
meerjarenplan. 

• Het voorzien van WIFI in alle publieke gebouwen (dus ook sportcampus) zo snel mogelijk te 
realiseren. 

• Om het bepalen van de modaliteiten voor WIFI-gebruik in overleg met en op advies van de 
commissie ‘beheer en beleid’ te doen voor wat betreft de sportaccommodatie. 

 
Indien de WIFI-oplossing zou geschrapt worden uit het meerjarenplan, adviseert de sportraad om op de 
sportcampus zo snel mogelijk HOTSPOTS te installeren. 
 
Wat betreft het filtreermateriaal 
 
De sportraad sluit zich aan bij de toelichting van de schepen. Indien het vervangen geen oplossing 
biedt, betekent dit immers een nutteloze uitgave. De sportraad adviseert wel:  

• om in overleg met de onderhoudsfirma een procedure op te stellen die ervoor zorgt dat de 
luchtkwaliteit dagelijks wordt bewaakt en op punt wordt gesteld. 

• Om regelmatig de gebruikers te informeren over de luchtkwaliteit en de ondernomen acties ter 
garandering van een goede luchtkwaliteit. 

 
 
Wat betreft de tarieven 
 
In het sportmemorandum adviseerde de sportraad om: 
 

1. Een nieuw tariefreglement op te stellen dat rekening houdt met de huidige toestand en trends. 
2. Het nieuwe tariefreglement legislatuurvast te houden, eventueel enkel nog aanpasbaar aan de 

index. 
 
Aangezien in het ontwerp van meerjarenplan enkel uitgaven zijn opgenomen, licht de schepen deze 
aspecten toe. De schepen stelt dat: 

• Er in het voorjaar 2014 werk zal gemaakt worden van herziening van het tariefreglement. 
• Dat er bij deze herziening niet alleen rekening zal gehouden worden met de trends vermeld in 

het sportmemorandum maar ook met een afstemming van de diverse tariefreglementen binnen 
de sector vrije tijd met elkaar. 

• Dat de voorbereiding voor de herziening van de tariefreglement zal verlopen binnen de schoot 
van de sportraad (commissie ‘beheer en beleid’). 

• Dat het de bedoeling is om het nieuwe tariefreglement te laten ingaan op 1 september 2014. 
 
Vanuit de stakeholders bereikten volgende opmerkingen de sportdienst: 

• De sportclubs vertegenwoordigd binnen vzw Sportbeheer Avelgem drukten hun bekommernis 
uit betreffende de financiële leefbaarheid van hun clubs. Een substantiële verhoging van de 
tarieven zou voor hen de ‘doodsteek’ kunnen betekenen. 

 
 
Advies van de sportraad 
 
De sportraad sluit zich aan bij de toelichting van de schepen en adviseert om: 

• Het tariefreglement te herzien in het voorjaar 2014. 
• Bij deze herziening rekening te houden met: 

o De trends vermeld in het sportmemorandum; 
o De afstemming van de verschillende tariefreglementen binnen de sector vrije tijd op 

elkaar; 
o De verzuchting van de clubs betreffende de financiële leefbaarheid. 

• De commissie ‘beheer en beleid’ te betrekken binnen deze herziening. 
• Het nieuwe reglement te laten ingaan op 1 september 2014 en legislatuurvast te houden al 

dan niet geïndexeerd. 
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Wat betreft het sportaanbod 

 
In het sportmemorandum adviseerde de sportraad om: 
 

1. Wat betreft het aanbod: 
o het bestaande aanbod minstens te behouden; 
o in te spelen op nieuwe trends; 
o de samenwerking met de dienst jeugd en cultuur verder te verfijnen. 

2. wat betreft de (financiële) toegankelijkheid: 
o het systeem van de sportcheques te behouden; 
o de fiscale attesten automatisch blijven te versturen; 
o een structureel samenwerkingsverband met het OCMW uit te werken om de financiële 

drempel voor kansarmen te verlagen; 
o te blijven informeren via de gemeentelijke communicatiekanalen over mogelijke 

tegemoetkomingen via o.a. ziekenfondsen. 
 
De sportraad stelt vast dat in het ontwerp van het meerjarenplan 2014-2019: 
 
 Wat betreft het aanbod: 
 

• er krediet voorzien is voor het bestaande sportaanbod (BD8-AP13). 
• er ook krediet voorzien wordt voor het ontwikkelen van een sportaanbod voor personen met 

een beperking (BD8-AP14). 
• Er een krediet voorzien is voor de samenwerking met de dienst jeugd en cultuur op vlak van 

initiatieven en evenementen (BD8-AP8). 
• Er niet direct aparte acties voorzien zijn om in te spelen op nieuwe trends. 
 
Wat betreft de toegankelijkheid: 
• het systeem van de sportcheques niet is weerhouden. 
• Het automatisch versturen van de fiscale attesten niet als actie is opgenomen.  
• Het structureel samenwerkingsverband met het OCMW werd opgenomen (BD8-AP15). 
• Het blijven informeren via de gemeentelijke communicatiekanalen over mogelijke 

tegemoetkomingen via o.a. ziekenfondsen niet als aparte actie werd opgenomen.  
 

De schepen licht toe dat: 
• Het budget voor het bestaande sportaanbod minimaal is samengesteld uit de som van het 

budget dat vzw Sportbeheer Avelgem, de gemeentelijke sportraad, de gemeentelijke 
sportdienst en ANIMA in 2013 samen hebben voorzien voor het sportaanbod. Het budget 
voorzien voor de periode 2014-2019 houdt bovendien rekening met:  

o stijgende marktprijzen. 
o de mogelijkheid om in te spelen op nieuwe trends. Het inspelen op nieuwe trends werd 

daarom niet als aparte actie opgenomen. 
o Het sport-voor-allen-decreet waarin minimale uitgaven voor welomschreven acties 

moeten worden bewezen. 
o De vraag naar ruimere sportieve opvang binnen de vakantieperiodes (b.v. niet beperken 

tot 2 weken omnisportkamp tijdens de grote vakantie maar aanvullend ook 
themakampen voorzien e.d.) 

• Er een apart budget voor een aanbod voor personen met een handicap is voorzien om deels te 
kunnen voldoen aan de Vlaamse beleidsprioriteit 4 binnen het sport-voor-allen-decreet. Het 
idee dat nu voorligt (samenwerking met UBUNTU) zal jaarlijks slechts 1.250 euro aan 
bewijsbare kosten opleveren terwijl er volgens het decreet minstens 2.400 euro bewijsbare 
kosten moeten worden aangebracht. 

• Het systeem van de sportcheques niet werd weerhouden omdat: 
o De diverse mutualiteiten dit systeem hebben overgenomen in kader van ‘gezondheid’ 

waardoor het gemeentebestuur niet meer op deze reflex moet inspelen; 
o Het systeem haar andere doel (ondersteuning kansarmen) miste: kansarmen waarvoor de 

sportcheque welgekomen zou zijn, vonden hun weg niet om te kunnen genieten van 
dit voordeel, terwijl de middenklasse deze weg wel vond. Dit probleem kan beter 
opgelost worden via een structureel samenwerkingsverband met het OCMW dan met 
het sportcheque-systeem. 

 
Vanuit de stakeholders bereikten volgende opmerkingen de sportdienst:  

• Er is vooral nood aan betaalbare (sportieve) opvang tijdens de vakantieperiodes. 
 
 
Advies van de sportraad 
 
Wat betreft het bestaande aanbod, de nieuwe trends en de samenwerking met dienst jeugd en cultuur 
 

• Gezien het feit dat het krediet voorzien voor de realisatie van BD8-AP13 (bestaande  
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sportaanbod) ook rekening houdt met stijgende marktprijzen, de mogelijkheid om in te spelen 
op nieuwe trends, het sport-voor-allen-decreet en de mogelijkheid om de sportieve opvang 
tijdens de vakantieperiodes te verruimen, adviseert de sportraad om dit krediet te behouden. 

 
• Gezien de vraag van de burger naar ruimere, betaalbare (sportieve) opvang tijdens de 

vakantieperiodes het bestaande aanbod binnen de vakantieperiodes minimaal te behouden en 
eventueel uit te breiden. 
 

• Gezien er binnen het meerjarenplan een apart actieplan (BD8-AP8) is opgenomen voor de 
samenwerking tussen de verschillende diensten adviseert de sportraad om de kredieten 
voorzien voor de realisatie van de acties onder dit actieplan te behouden. 

 
Wat betreft de sportcheques 
 
De sportraad sluit zich aan bij de toelichting van de schepen. 
 
Wat betreft de fiscale attesten en het informeren omtrent mogelijke tegemoetkomingen 
 
De sportraad adviseert om deze acties toe te voegen onder BD8-AP15. Er moet geen krediet voorzien 
worden voor deze acties. 
 
Wat betreft het structureel samenwerkingsverband met het OCMW 
 
De sportraad adviseert om: 

• Dit overleg zo snel mogelijk in 2014 op te starten. 
• Na te gaan of de volgende actie (BD8-AP15-AC1: de gemeente introduceert, in samenwerking 

met het OCMW, een systeem waardoor de financiële drempel voor kansengroepen kleiner 
wordt) niet kan ingepast worden als ‘bewijsbare kosten’ voor de Vlaamse beleidsprioriteit 4 
binnen het sport-voor-allen-decreet. 

 

 
Wat betreft de ondersteuning van sportverenigingen 
 
In het sportmemorandum adviseerde de sportraad om: 
 

Wat betreft de financiële ondersteuning: 
• De subsidiebedragen voor de erkende verenigingen binnen de verschillende sectoren (jeugd, 

sport, cultuur) beter op elkaar af te stemmen. 
• Het subsidiereglement betreffende de betoelaging van erkende sportinitiatieven te herzien 

vooral met het accent op de substantiële ondersteuning van erkende sportverenigingen met een 
jeugdwerking. 

• Om in te tekenen op het sport-voor-allen-decreet. 
• Om een vormingsreglement op te stellen dat voorziet in de volledige of gedeeltelijke 

terugbetaling van een opleidingskost voor trainers die een sporttechnisch (hoger) diploma 
halen. 

• Om een starterstoelage toe te kennen aan startende clubs i.f.v. ledenwerving en omkadering. 
 

Wat betreft de logistieke ondersteuning: 
• De gratis logistieke ondersteuning voor erkende verenigingen te blijven behouden. 
• De gratis logistieke ondersteuning, onder voorwaarden, ook te voorzien voor sportieve 

organisatoren die geen vereniging zijn. 
 

Wat betreft ‘andere’ ondersteuning: 
• Binnen de sportdienst een begeleidingstraject te ontwikkelen voor startende en bestaande clubs 

wat betreft het verschaffen van de nodige informatie inzake mogelijke (administratieve) 
ondersteuning. 

• De bestaande regeling inzake SABAM en billijke vergoeding te behouden en ook dit voordeel, 
onder voorwaarden toe te kennen aan organisatoren die geen erkende vereniging zijn. 

 
De sportraad stelt vast dat in het ontwerp van het meerjarenplan 2014-2019: 
 
 Wat betreft de financiële ondersteuning: 

• Er kredieten voorzien zijn voor de erkende verenigingen (BD8-AP10-AC1). 
• Er een apart krediet (20.000 euro per jaar) voorzien is voor de erkende sportverenigingen 

(BD8-AP10-AC2). 
• Er voldaan is aan de voorwaarden van het sport-voor-allen-decreet (BD8-AP10-AC2, 

werkingstoelagen, en BD8-AP11, impulstoelagen). 
• Er aparte kredieten voorzien zijn voor vormingen van trainers (BD8-AP11-AC1 en AC3). 
• Er geen aparte kredieten voorzien zijn voor startende sportverenigingen. 
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Wat betreft de logistieke ondersteuning: 

• De logistieke ondersteuning voor erkende initiatieven en verenigingen opgenomen is als aparte 
actie (BD8-AP10-AC3). 

• De uitbouw van de gemeentelijke uitleendienst is opgenomen als aparte actie (BD8-AP10-AC6). 
 

Wat betreft de ‘andere’ ondersteuning: 
• Er in het meerjarenplan acties zijn opgenomen wat betreft: 

o Het gebruik maken van de gemeentelijke communicatiekanalen, onder voorwaarden, door 
de erkende verenigingen en initiatieven ter ondersteuning van hun communicatie en 
werking (BD8-AP10-AC4). 

o Het aanbieden van een voordeeltarief aan erkende verenigingen voor wat betreft de 
gemeentelijke ontmoetingscentra (BD8-AP10-AC5). 

o Het dragen van de kost van SABAM en de billijke vergoeding voor (BD8-AP12-AC2):  
� openluchtevenementen die voor iedereen toegankelijk zijn en in de openbare 

ruimte plaatsvinden. 
� achtergrondmuziek in de openbare gebouwen. 

• er geen acties terug te vinden zijn betreffende  een begeleidingstraject ontwikkeld binnen de 
sportdienst voor startende en bestaande clubs wat betreft het verschaffen van de nodige 
informatie inzake mogelijke (administratieve) ondersteuning. 

 
De schepen licht toe dat: 
 
 Wat betreft de financiële ondersteuning: 
  

er in het voorjaar 2014 werk zal gemaakt worden van het opstellen van nieuwe subsidie-
reglementen binnen de cluster vrije tijd. Bedoeling is deze reglementen zo simpel mogelijk te 
houden, op elkaar af te stemmen en waar mogelijk nominatief te gaan betoelagen. Binnen dit 
proces zal rekening gehouden worden met: 
• een betere afstemming van de subsidiebedragen voor de erkende verenigingen binnen de 

verschillende sectoren (jeugd, sport, cultuur). 
• substantiële ondersteuning van erkende sportverenigingen met jeugdwerking. Om hieraan te 

kunnen voldoen zal de commissie ‘beheer en beleid’ zich de vraag moeten stellen welke 
verenigingen er nog in aanmerking komen voor subsidie en hoe groot deze subsidie mag zijn. 
Als vele mondjes moeten mee-eten, dan verkleinen de stukjes van de te verdelen taart. 

• de verplichtingen van het sport-voor-allen-decreet, vandaar de enerzijds voorziene 
werkingstoelagen (BD8-AP10-AC2) en impulstoelagen (BD8-AP11). Binnen de impulstoelagen 
zijn de toelagen voor vorming van jeugdtrainers opgenomen. 

• Een mogelijke inbouwen van een starterstoelage voor beginnende clubs. Aan de commissie 
‘beheer en beleid’ de vraag of dit al dan niet zal voorzien moeten worden in het nieuwe 
subsidiereglement ook hier in het achterhoofd houdende dat vele mee-etertjes de stukjes van 
de te verdelen taart verkleinen. 

• Minimale voorwaarden voor kleinere verenigingen (o.a. het jaarlijks kunnen voorleggen van een 
verzekeringspolis BA + het betalingsbewijs hiervan). 

 
Wat betreft de logistieke ondersteuning: 

 
Het blijft de bedoeling om erkende verenigingen en erkende initiatieven te blijven ondersteunen met 
gratis logistieke voorzieningen alsook om de gemeentelijke uitleen in orde te houden (vervangen of 
herstellen van materiaal wanneer nodig) en zelfs uit te breiden.  

 
Wat betreft de ‘andere’ ondersteuning: 

 
• De reeds bestaande regelingen inzake SABAM en billijke vergoeding, het mogen gebruiken van 

de gemeentelijke communicatiekanalen en de voordeeltarieven voor erkende verenigingen bij 
gebruik van de gemeentelijke OC’s blijven behouden. 

• Er in de loop van 2013 reeds werk is gemaakt van een begeleidingstraject voor startende en 
reeds bestaande clubs. Een bachelor L.O. heeft, met als mentor het diensthoofd sport, een 
vademecum voor sportverenigingen uitgewerkt in het kader van zijn eindproef. Het eindproduct 
werd in juni 2013 afgeleverd. Aan de sportraad zal gevraagd worden om dit eindwerk kenbaar 
te maken en toe te lichten onder de aangesloten leden. De sportdienst kan dit vademecum 
gebruiken als naslagwerk bij eventuele vragen van clubs.  
 

Vanuit de stakeholders bereikten volgende opmerkingen de sportdienst:  
• Vooral de clubs met jeugdwerking snakken naar meer financiële ademruimte en moeten diverse 

andere activiteiten ontplooien om het hoofd financieel boven water te houden. Dit bleek ook uit 
een enquête uitgevoerd door de bachelor L.O. in het kader van zijn eindproef. Kleine 
verenigingen, al dan niet met jeugdwerking, bleken niet direct in financiële nood te zitten. 

• Organisatoren van sportieve evenementen maar die geen erkende vereniging zijn, kunnen niet 
of in mindere mate genieten van de diverse voordelen (b.v. het voordeliger 
accommodatietarief). 
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Advies van de sportraad 
 
Wat betreft de financiële ondersteuning 
 
De sportraad adviseert om: 

• Het voorziene krediet van 20.000 euro per jaar in het meerjarenplan te behouden. 
• De voorbereiding voor de herziening van het subsidiereglement voor de werkingstoelagen 

binnen de sportsector te laten verlopen in de commissie ‘beheer en beleid’. De commissie zal 
hierbij rekening houden met de wensen van het gemeentebestuur om: 

o de subsidiereglementen binnen de sector vrije tijd beter op elkaar af te stemmen; 
o een substantiële subsidie te voorzien voor sportverenigingen met jeugdwerking. De 

commissie zal hierbij op de vraag wie er nog in aanmerking moet komen voor 
subsidie en op de vraag of er al dan niet een subsidie moet zijn voor startende clubs 
geargumenteerd adviseren. 

o te streven naar administratieve vereenvoudiging. De commissie zal hierbij duidelijk 
advies geven over mogelijke nominatieve toelagen alsook over de minimale 
subsidievoorwaarden voor kleinere verenigingen (b.v. enkel verzekeringspolis en 
betaalbewijs van deze verzekering). 

o ANIMA in 2014 te ontbinden waardoor de (project)toelagen die ANIMA uitkeert dienen te 
worden ingebouwd in het nieuwe subsidiereglement: zie ook verder. 

 
Wat betreft de logistieke ondersteuning 
 
De sportraad adviseert om:  

• het voorziene krediet voor de instandhouding en/of uitbreiding van de gemeentelijke uitleen te 
behouden. 

• om de gratis logistieke ondersteuning ook te verlenen aan organisatoren van evenementen. 
Als criterium voor erkenning van een evenement zou de goedkeuring van het evenement door 
de evenementencel kunnen gebruikt worden. Dit veronderstelt dan wel een aanpassing van 
het erkenningsreglement. 

• Om in het voorjaar 2014 een herziening van het erkenningsreglement voor te bereiden binnen 
de sector vrije tijd en met terugkoppeling naar de commissie ‘beheer en beleid’ onder andere 
rekening houdende met: 

o De periode waarvoor een erkenning geldt. Deze periode wordt beter legislatuur-
overschrijdend gesteld. 

o De erkenning van organisatoren van evenementen. 
o Overgangsbepalingen voor reeds erkende verenigingen zodat zij zich niet opnieuw 

moeten laten erkennen. 
• Het herziene erkenningsreglement goed te keuren tegen 1 september 2014. 

 
Wat betreft de andere ondersteuning 
 
De sportraad adviseert om: 

• de reeds bestaande regeling van SABAM en billijke vergoeding voor openluchtevenementen en 
achtergrond muziek in openbare gebouwen uit te breiden met: 

o De muziek die gespeeld wordt bij thuiswedstrijden van competitieclubs. 
o De muziek die gebruikt wordt als middel bij sportactiviteiten (b.v. dansschool, 

sportacademie, …). 
Deze uitbreiding zal waarschijnlijk haar gevolgen hebben voor het voorziene krediet dat zal 
moeten verhoogd worden. 

• de bestaande regeling van de voordeeltarieven voor erkende verenigingen bij gebruik van de 
gemeentelijke ontmoetingscentra uit te breiden met: 

o Voordeeltarieven voor erkende organisatoren van evenementen. Dit houdt een 
aanpassing van het erkenningsreglement in: zie hoger. 

o Voordeeltarieven voor erkende verenigingen en organisatoren van evenementen voor 
de gemeentelijke sportaccommodatie. 

• Het begeleidingstraject voor startende en reeds bestaande clubs op te nemen als aparte actie 
onder BD8-AP10. 

• De actie betreffende het gebruik van de gemeentelijke communicatiekanalen door erkende 
verenigingen en initiatieven (BD8-AP10-AC4) te behouden. 

 
 
Wat betreft de bestaande sportstructuren 
 
In het sportmemorandum adviseerde de sportraad om: 
 
 Wat betreft ANIMA 

 
Een jaarlijkse nominatieve toelage van 5.000 euro te voorzien voor ANIMA. 
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Wat betreft vzw Sportbeheer Avelgem 
 
• Een jaarlijkse nominatieve toelage van 90.000 euro te voorzien voor vzw Sportbeheer Avelgem. 
• De jaarlijkse toelage voor vzw Sportbeheer Avelgem halverwege de legislatuur te herzien. 
• Om vzw Sportbeheer Avelgem om te vormen tot een EVA. 
• Om de exploitatieovereenkomst tussen vzw Sportbeheer Avelgem en het gemeentebestuur aan 

te passen wat betreft het artikel m.b.t. de ARGO-parking. 
 
Wat betreft de sportraad en de andere adviesraden 
 
• Een afsprakennota op te stellen tussen het gemeentebestuur en her-installeerde sportraad. 
• Dergelijke afsprakennota ook op te stellen voor de andere adviesraden. 
• Bij eventuele ontbinding van vzw Sportbeheer Avelgem over te gaan tot de installatie van een 

commissie ‘beheer en beleid’ en een commissie ‘sportpromotie’ binnen de schoot van de 
sportraad. 

 
Wat betreft de sportdienst 

 
 Rekening te houden met de inzichten van het diensthoofd sport. 
 
De sportraad stelt vast dat in het ontwerp van het meerjarenplan 2014-2019: 
 
 Wat ANIMA: 

 
Er geen krediet als nominatieve toelage is opgenomen. 

 
 Wat betreft vzw Sportbeheer Avelgem 
 

• Er geen krediet als werkingstoelage is opgenomen in het meerjarenplan. 
• Er geen actie omtrent de aanpassing van de exploitatieovereenkomst is opgenomen. 

 
Wat betreft de sportraad en de andere adviesraden 
 
• Er geen acties zijn opgenomen omtrent de afsprakennota’s. 
• Er geen acties zijn opgenomen omtrent de oprichting van de commissies. 

 
De schepen licht toe dat: 
 

• Het budget dat ANIMA besteedt aan het sportaanbod vanaf 2014 in het totaalbudget van BD8-
AP13 wordt voorzien (zie hoger). Het budget dat ANIMA als toelage voor projecten voorziet, zal 
vanaf 2014 moeten ingebouwd worden in het nieuwe subsidiereglement. Het gemeentebestuur 
wenst dan ook dat ANIMA zich ontbindt uiterlijk op 31/08/14. Hierdoor kan ANIMA ook volgend 
jaar nog éénmaal de (project)toelagen voor het seizoen 2013-2014 uitkeren. Vanaf 1 
september 2014 zou het nieuwe subsidiereglement hiervoor de oplossing moeten bieden. 

• Vzw Sportbeheer Avelgem beslist heeft om zich te vereffenen in 2013 en te ontbinden op 
31/12/2013. Hierdoor zijn er geen acties opgenomen omtrent vzw Sportbeheer Avelgem in het 
meerjarenplan 2014-2019. Het gemeentebestuur neemt de integrale werking van vzw 
Sportbeheer Avelgem over met ingang van 1 januari 2014. 

• Er begin 2013 werk is gemaakt van de herinstallatie van alle adviesraden. Bij deze herinstallatie 
werden ook de diverse huishoudelijke reglementen van de adviesraden herzien en 
vereenvoudigd waardoor aparte afsprakennota’s niet meer nodig zijn. Vandaar dat er ook geen 
acties zijn opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019. 

• Het de bedoeling is om de commissies binnen de schoot van de sportraad reeds te installeren in 
het najaar 2013. Vandaar dat er geen acties opgenomen zijn in het meerjarenplan 2014-2019. 

• Het gemeentebestuur de werkingstoelage voor de diverse adviesraden wil beperken tot 500 
euro. Dit budget zou dan enkel nog moeten gebruikt worden voor de echte werking van de 
adviesraad. Andere uitgaven (zoals organisaties van activiteiten) worden gedragen door andere 
uitgaveposten binnen het budget. Op het einde van ieder jaar wordt bij een overschot (als de 
adviesraad meer dan 500 euro heeft) het verschil teruggestort naar het gemeentebestuur, bij 
een tekort (als de adviesraad minder dan 500 euro heeft) wordt het verschil bijgepast door het 
gemeentebestuur. 

• Er regelmatig overleg is tussen schepen van sport en diensthoofd sport waarbij beiden hun 
inzichten met elkaar bespreken en op één lijn brengen. 
 

Vanuit de stakeholders bereikten geen bemerkingen de sportdienst. 
 
 
Advies van de sportraad 
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De sportraad adviseert: 

• Het idee van het gemeentebestuur wat ANIMA betreft positief. 
• Het idee van het gemeentebestuur wat de werkingstoelagen aan adviesraden betreft positief. 

 
De sportraad neemt acte van: 

• De vereffening in 2013 en ontbinding op 31/12/2013 van vzw Sportbeheer Avelgem. 
• Het regelmatig overleg tussen de schepen en het diensthoofd. 

 
De sportraad werd voldoende betrokken bij de herinstallatie wat betreft de herziening en 
vereenvoudiging (o.a. het afschaffen van een aparte afsprakennota) van het huishoudelijk reglement. 
In dit proces werd het advies van de sportraad telkens gevolgd. 
 
De sportraad zal dit najaar nog beide commissies installeren. 

 
 
Wat betreft de communicatie:  
 
In het sportmemorandum adviseerde de sportraad om: 
 

• De info Avelgem in zijn huidige vorm te behouden. 
• Een centrale communicatiedienst uit te bouwen waardoor de rol van de diverse andere 

gemeentelijke diensten beperkt wordt tot het aanbrengen van informatie. 
• Om de bestaande communicatiekanalen van de vrijetijdsdiensten (eigen sectie vrije tijd binnen 

de gemeentelijke website, vrijetijdsmagazine, gezamenlijke folders voor vakantiewerkingen) te 
behouden en te verbeteren, meer te benutten (E-loket) en met meer aandacht voor de 
identiteit en herkenbaarheid van de verschillende diensten. 

• Om één gemeentelijke digitale nieuwsbrief te ontwikkelen met keuzemogelijkheid voor 
deelnieuwsbrieven. 

• Om een kader te scheppen waarbinnen de gemeentelijke diensten kunnen en mogen gebruik 
maken van de sociale media. 

• Om in te spelen op mogelijkheden van snelle communicatie die zich aanbieden of ontwikkelen 
(SMS-dienst). 

 
De sportraad stelt vast dat in het ontwerp van het meerjarenplan 2014-2019: 

• Er een actie en krediet is opgenomen voor de Info Avelgem (BD9-AP2-AC1). 
• Er een actie en krediet is opgenomen voor een overkoepelende nieuwsbrief (BD9-AP2-AC2). 
• Er een actie en krediet is opgenomen voor: 

o De ontwikkeling van de website en bedrijvengids (BD9-AP2-AC3). 
o Online inschrijvingen voor aanbod sport, jeugd en cultuur (BD6-AP2-AC5). 

• Er een actie is opgenomen voor de uitbouw van een E-loket (BD6-AP2-AC4). 
• Er een actie en krediet is opgenomen voor het gebruik van de sociale media (BD6-AP2-AC1). 
• Er een actie en krediet is opgenomen voor het intekenen op een snelle SMS-dienst (BD6-AP4-

AC6). 
• Er geen acties zijn opgenomen betreffende het uitbouwen van een centrale 

communicatiedienst. 
• Er een actie en krediet is opgenomen voor bekendmaking van alle informatie over het 

gemeentelijk cultuuraanbod en de dienstverlening op cultureel vlak (BD8-AP4-AC6). 
 
De schepen licht toe dat: 

• Het krediet voorzien onder BD8-AP4-AC6 betrekking heeft op het vrijetijdsmagazine en de 
vakantiewijzers waarin dus ook het sportaanbod wordt opgenomen. 

• het gemeentebestuur binnen deze legislatuur een onderscheid wenst te maken tussen enerzijds 
de gewone communicatie en anderzijds de wervende communicatie. Wie wat doet, zal bepaald 
worden in een overleg vrije tijd – communicatiedienst. 

 
Vanuit de stakeholders bereikten geen bemerkingen de sportdienst. 
 
 
Advies van de sportraad 
 
De sportraad adviseert om de voorziene acties en kredieten te behouden rekening houdende weliswaar 
met de toelichting van de schepen. 
 

 
Wat betreft de prioritaire doelstellingen die geen betrekking hebben op de sector sport of in 
ruimere zin de sector ‘vrije tijd’. 
 

 
Advies van de sportraad 
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De sportraad heeft niet direct opmerkingen op de geformuleerde doelstellingen, actieplannen, acties en 
de voorziene kredieten maar adviseert het gemeentebestuur wel om:  
• rekening te houden met de adviezen die uit de betreffende sectoren of domeinen worden 

aangereikt aan het gemeentebestuur wat betreft deze doelstellingen, actieplannen, acties en de 
voorziene kredieten. 

• Indien er alsnog besparingen zouden worden doorgevoerd binnen de sector sport of in ruimere zin 
de sector ‘vrije tijd’ zowel wat betreft de prioritaire doelstellingen als wat betreft de niet-prioritaire 
doelstellingen in het kader van het bereiken van een budgettair evenwicht, dat de sportraad alsnog 
een advies mag geven op deze besparingen. 

 
 
 
 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Sportieve groeten, 
 
namens 
 
 
Lieven Seynaeve             Sammy Coulembier 
Voorzitter               Secretaris 
 
 
 
 

 
Francky Platteau 
Diensthoofd sport 


