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Betreft : verslag raad van bestuur – woensdag 26/02/2020 – sportcentrum – 19.00u. 
 
 

Instantie Naam voornaam 

0
8
/0

1
/2

0
 

2
6
/0

2
/2

0
 

KB Avelgem Ghesquiere Caroline v X 

No Limit Team 

 

Coulembier Sammy   

Depaepe Stefaan x X 

Kerdavo Avelgem Vandamme Heidi X V 

Tennisclub Avelgem 
Vercoutere Guy   

Vanderbeken Sigrid X X 

KVK Avelgem Delrue Koen X V 

Gemeenschapsonderwijs Lens Pieter x V 

De Zingende Vogels Eggermont Jules  OS 

Onder Ons Outrijve Vanhamme Luc X X 

SKIBO Callewaert Jean Claude x X 

Sint Jan Berchmanscollege Vanwambeke Lieve X X 

basisschool De Toekomst Rommens Piet  V 

karate-do Avelgem Verriest Johan   

Deskundige Frooninckx Alex X X 

Sint-Jan Berchmans Bassischool Avelgem Cruyt Els  V 

Waarnemer: schepen van sport Lampole Jules X X 

Waarnemer: diensthoofd Vrije 
tijd Lambert Kristl  

X 
X 

Waarnemer: 
campusverantwoordelijke  Vanhove Kenneth 

V 
V 

 
X = aanwezig / 0 = afwezig / V = verontschuldigd / Vv = vervoegen op later moment / N = nieuw 
OS = ontslag / WN=waarnemend tot na aanstelling door de algemene vergadering 

 

 
 
1. Overlopen en goedkeuren vorig verslag d.d. 26/11/19 en 8/01 

 
Opmerking:  
ontslag Jules Eggermont – de zingende vogels 
Kenneth Vanhove werkt niet langer in de sportdienst 
 

 

2. Beleids- en beheersmateries:  
 

a. Toelichting sportaangelegenheden zittingen CBS en GR periode 18/11/19 tot en met 
17/02/20 
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 KVK Avelgem diende een voorstel en raming in voor een overkapping voor supporters 

op het kunstgrasterrein. Wegens te hoge raming (2 units elk 10m breed kostprijs +/- 

10 000 euro) werd dit niet weerhouden. Aan KVK Avelgem werd op 18/02/20 
gevraagd om een nieuw voorstel voor te bereiden. 

 samen met studiebureau Pecceu worden momenteel de legionellabeheersplannen van 
het sportcentrum geactualiseerd. Dit is een verplichting bij elke wijziging in de 
installaties of na elke periode van 5 jaar. Uit deze plannen zullen acties volgen. 

 Vernieuwen onderhoudscontract zwembadinstallaties, dit contract bestaat uit 2 delen: 
een exploitatiecontract en een contract totale waarborg waarbij stukken van de 
installatie kosteloos worden vervangen indien nodig. Nu zegt Cofely het contract totale 
waarborg op omdat de installaties reeds 20 jaar oud zijn 

 Jaarlijkse renovatie van de voetbalterreinen 2020-2021 - goedkeuring 
lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's: offertes zijn binnen en worden vergeleken. 
Drie firma's dienden in: krinkels, vanhulle, lavaert en Vanbelle. Gunning voorzien op 

CBS 2 maart.  
 Jaarlijkse renovatie tennisterreinen 2020-2022 - goedkeuring lastvoorwaarden en uit 

te nodigen firma's. De opdracht wordt gegund aan Scheerlinck 

 Onderhoud kunstgrasterrein 2020: gunning - om de levensduur van het 
kunstgrasterrein te verlengen, wordt om de 5 jaar een uitgebreider en meer 
gestructureerd onderhoud voorzien. Dit jaar is dit gegund aan Krinkels. 
(oorspronkelijke aanlegger van het terrein was Sportinfrabouw) 

 
 

b. Ontwikkelingen sportsite Outrijve: stand van zaken 
 

Vraag uit sportmemorandum i.f.v. MJP: er werd gevraagd om het volledige veld in te 
kooien met ballenvangers. De buurt gaat daarmee echter niet akkoord. Dit voorstel 

werd niet weerhouden. Er is ook geen budget voorzien voor de aankoop van dugouts. 
Mocht er een gelegenheid zijn tot overname tweedehands dugouts, dan is dat 
bespreekbaar.  
 

c. Toelichting bij het meerjarenplan wat betreft de sportaangelegenheden o.b.v. overzicht 

sportbudgetten MJP 
 

Voornaamste investeringen: 
 Aanleg Finse piste: 80.000 euro – realisatie 2021 
 Investeringen sportcentrum: 2020: 100.000 euro / 2021: 130.000 euro – 

voornaamste kost is deze van het dak. Na aanpak dak wordt dossier “inkom 
sportcentrum” gelanceerd; De sportraad vraagt of bij de aanpak van de inkom 
ook voldoende aandacht kan gaan naar de toegankelijkheid van de sporthal. 
Ook de cafetaria is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Kan de 

mogelijkheid voor een traplift worden onderzocht?  
 Machines en uitrusting: 2020: 40.000 euro voorzien voor aankoop maairobot 

en vernieuwen sportinfrastructuur 
 

 
d. Toelichting nieuw subsidie- en tariefreglement 

 

Bezorgdheid vanuit No Limit Team – NLT wordt verplicht om uit te wijken naar andere 
gemeenten bij gebrek aan infrastructuur in Avelgem. Desondanks wordt de 
accommodatietoelage gehalveerd. Dit werd bij opmaak van het reglement meermaals 
ter sprake gebracht. 
 
Ook de tennis uit bezorgdheid dat de noden aan indoor sportinfrastructuur in Avelgem 

niet kunnen worden geledigd.  
 
1 januari is een heel moeilijke datum voor het indienen van de ledenlijst. De lijsten zijn 
op dat moment nog niet definitief er kan enkel worden gewerkt met de lijst van het 
jaar voordien.  

 
e. Dossier erkenning sportverenigingen – adviesvraag 

 
Positief advies van de sportraad. De dossiers die onvolledig zijn moeten nog 

vervolledigd worden. Indien niet volledig, geen erkenning.  
 

3. Evaluatie en feedback huldiging sportlaureaten: 



Pagina 3 van 3 

 

 

- Geen sportman van het jaar – dit was een beetje ongelukkig... Ofwel een uitzondering 

maken ofwel de kandidaten die in aanmerking komen, en op het podium worden geroepen,  

vooraf verwittigen.  

- Een zeker niveau nastreven is belangrijk 

- Goede act, heel geslaagd, publieksparticipatie was een meerwaarde 

- Er werd teveel cava uitgeschonken vooraf, deze ging verloren. De werkwijze voor de 

komende edities wordt best aangepast.  

 

4. Varia 

- NLT uit bezorgdheid omtrent de luchtkwaliteit van het zwembad. Dit is een gekend en 

terugkerend probleem wanneer er door de clubs wordt getraind. Een aantal zwemmers 

ervaren ongemakken en klachten. De technische installaties en alle zwembadparameters die 

hieraan verbonden zijn, worden steeds zeer nauwgezet gecontroleerd en opgevolgd (op 

dagelijkse basis) om de veiligheid van de zwemmers op elk moment te kunnen garanderen. 

Dit gebeurt in eerste instantie door de sportdienst in samenwerking met de 

onderhoudsfirma die de technische installaties beheert. Ook krijgen wij op regelmatige basis 

controles van externe instanties, zoals de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, die het 

zwembad aan strenge normen onderwerpen. Indien bij controles grote gezondheidsrisico’s 

zouden vastgesteld worden, verbonden aan afwijkende parameters, wordt het zwembad 

onmiddellijk voor onbepaalde duur afgesloten. De problematiek van de luchtkwaliteit is op 

dit moment dus een parameter die nauwgezet wordt opgevolgd, maar tot op heden is het 

probleem niet van die grootorde dat er ernstige gezondheidsrisico’s zijn aan verbonden. 

Desalniettemin zijn we momenteel dus wel bezig met het zoeken naar gepaste maatregelen 

om de luchtkwaliteit weer op een hoger peil te krijgen. Er wordt bekeken welke kleinschalige 

maatregelen we op korte termijn kunnen doorvoeren en er komt ook een uitgebreid 

onderzoek van een studiebureau om eventuele noodzakelijke grootschalige aanpassingen 

gedetailleerd in kaart te brengen.  

 
 

Verslaggever: Kristl Lambert, diensthoofd vrije tijd, namens  
 
 
 
 
Alex Frooninckx           Lieve Vanwambeke 
voorzitter sportraad          secretaris sportraad 

 


