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Betreft : verslag raad van bestuur – Maandag 15/06/2020 – Foyer Spikkerelle – 20.00u. 
 
 

Instantie Naam voornaam 

0
8
/0

1
/2

0
 

2
6
/0

2
/2

0
 

1
5
/0

6
/2

0
 

KB Avelgem Ghesquiere Caroline v X x 

No Limit Team 

 

Coulembier Sammy    

Depaepe Stefaan x X x 

Kerdavo Avelgem Vandamme Heidi X V x 

Tennisclub Avelgem 
Vercoutere Guy   x 

Vanderbeken Sigrid X X x 

KVK Avelgem Delrue Koen X V x 

Gemeenschapsonderwijs Lens Pieter x V x 

Onder Ons Outrijve Vanhamme Luc X X  

SKIBO Callewaert Jean Claude x X x 

Sint Jan Berchmanscollege Vanwambeke Lieve X X x 

basisschool De Toekomst Rommens Piet  V V 

karate-do Avelgem Verriest Johan   x 

Deskundige Frooninckx Alex X X x 

Sint-Jan Berchmans Bassischool Avelgem Cruyt Els  V x 

Waarnemer: schepen van sport Lampole Jules X X x 

Waarnemer: diensthoofd Vrije 
tijd Lambert Kristl  

X 
X 

x 

Waarnemer: sportanimator  Lootens  Louis   x 

Waarnemer: Tandem Lottin Dirk   X 

Waarnemer: GBA Cartreul Liesje  x X 

Waarnemer: CD&V Vandenbunder Bram    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 vorig verslag  

 
No Limit team wenst bij het verslag, punt 2 d. te benadrukken dat niet de volledige sportraad 

betrokken was bij het ontwerp van het subsidiereglement, dit was enkel de werkgroep.  
 
 

A   V   E   L   G   E   M 
 

uw kenmerk| 
ons kenmerk| 

 
20615 verslag rvb 

|contact 
|datum 

Kristl Lambert 
15/06/2020 
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2. Nieuws vanuit CBS en GR 

 

2/03/2020 
Jaarlijkse renovatie van de voetbalterreinen 
2020-2021 - gunning 

Jaarlijkse renovatie van de 
voetbalterreinen 2020-2021 - 
goedkeuring gunning 

9/03/2020 NBD: Goedkeuring parcours toertochten 

Goedkeuring parcours 
toertochten 

9/03/2020 
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 
met Flanders Classics 

Goedkeuring 
samenwerkingsovereenkomst 
met Flanders Classics 

14/04/2020 
Goedkeuring huurovereenkomst 
tennisterreinen  

Goedkeuring 
huurovereenkomst 
tennisterreinen afgesloten 
tussen het gemeentebestuur 
en Tennisclub Avelgem vzw 

18/05/2020 NBD: Goedkeuring parcours veldtoertochten 

Goedkeuring parcours 
veldtoertochten 

2/06/2020 
NBD: Vraag tot uitzondering verhuurreglement 
GO Atheneum Avelgem 

Vraag tot uitzondering 
verhuurreglement 

6/06/2020 NBD: evenementenreglement 

 Werd op het CBS besproken 
en aangepast o.b.v. adviezen 

sportraad, jeugdraad en 
cultuurraad. Zo zal er een 
afvaardiging zijn vanuit de 
bevoegde adviesraad bij 
beoordeling 
sportevenementen. Het 
reglement wordt aan de GR 

voorgelegd in juni; Specifieke 
vragen – meer info bij Lucas 
Lambrecht, deskundige vrije 

tijd 

16/06/2020 Scorebord voor de sportzaal 

Aankoop nieuw scorebord – 
installatie is voorzien voor 

eind juni 

 
 
 
 

3. Steunmaatregelen corona 

 

 Huurgeld wordt terugbetaald en/of huurprijs wordt ingehouden voor het gebruik van de 

gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur  

 Er werd een compensatiereglement uitgewerkt dat in juni aan de gemeenteraad wordt 

voorgelegd ter goedkeuring. Toelichting van de steunmaatregelen in dit reglement:  

o Verenigingen die, t.g.v. de coronacrisis, in financiële moeilijkheden komen, 

kunnen een compensatie aanvragen voor de gederfde winst van activiteiten en 

evenementen die niet konden plaatsvinden.  

o Activiteiten die niet konden doorgaan en die in het kader van een 

subsidiereglementen in aanmerking komen voor een toelage (bv puntensysteem 

of aanvullende subsidie, organisatievereniging) zullen ook meegeteld worden 

o Accommodatietoelage wordt berekend o.b.v. voorziene huurkosten   

 Er wordt tijdens de zomer ingezet op coronaveilige buiteninfrastructuur: 
o OSV ter beschikking vanaf 1 juli (multisport: basket/volley/voetbal/mini-

voetbal) 
o Volleybalveld aan GC Spikkerelle 

o Openluchtinfrastructuur voor diverse vrijetijdsactiviteiten van 1 juli t.e.m. 31 
augustus. Deze wordt gratis ter beschikking gesteld van de erkende 

https://avelgemwebserver.gemavelgem.be/Cevi/cobra/Opzoeken/Algemeen
https://avelgemwebserver.gemavelgem.be/Cevi/cobra/Opzoeken/Algemeen
https://avelgemwebserver.gemavelgem.be/Cevi/cobra/Opzoeken/Algemeen
https://avelgemwebserver.gemavelgem.be/Cevi/cobra/Opzoeken/Algemeen
https://avelgemwebserver.gemavelgem.be/Cevi/cobra/Opzoeken/Algemeen
https://avelgemwebserver.gemavelgem.be/Cevi/cobra/Opzoeken/Algemeen
https://avelgemwebserver.gemavelgem.be/Cevi/cobra/Opzoeken/Algemeen
https://avelgemwebserver.gemavelgem.be/Cevi/cobra/Opzoeken/Algemeen
https://avelgemwebserver.gemavelgem.be/Cevi/cobra/Opzoeken/Algemeen
https://avelgemwebserver.gemavelgem.be/Cevi/cobra/Opzoeken/Algemeen
https://avelgemwebserver.gemavelgem.be/Cevi/cobra/Opzoeken/Algemeen
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Avelgemse verenigingen en omvat een tent, plankenvloer, meubilair, 

podiumwagen, barcontainer.  

 
 

4. Reglement ter verdeling van de door de gemeente toe te kennen toelagen aan 
sportverenigingen en erkende sportmanifestaties  

 

 

 Uitbetaling ledentoelage integrale en partiële competitieverenigingen:  
 

In toepassing van art. 4.1 van het reglement ter verdeling van de door de gemeente toe te 
kennen toelagen aan sportverenigingen en erkende sportmanifestaties,  wensen wij over te 
gaan tot uitbetaling van de ledentoelagen van de integrale en partiële 
competitieverenigingen. Het akkoord wordt gevraagd om de ledentoelagen uit te betalen, 
op basis van de ingediende verenigingsfiches en officiële ledenlijsten en dit om de werking 
van de grote clubs niet te hypothekeren.  
 
Akkoord om de voorgestelde ledentoelagen uit te betalen.  
No Limit team gaat akkoord met de ledentoelage maar gaat niet akkoord met de 

accommodatietoelage. 
Karate-do gaat niet akkoord met het reglement en daarbij horende verdeling van 

subsidies, zoals eerder toegelicht. Karate-do vraagt om de opmerkingen, die per mail 
werden bezorgd, aan de vergadering over te maken.  
 

 
In functie van een vlotte uitbetaling van de ledentoelage voor integrale en partiële 
competitieverenigingen in de toekomst, stellen wij voor om de specifieke adviesvraag in 
artikel 4.1 te schrappen, aangezien deze berekening gebeurt in toepassing van het 
reglement, goedgekeurd door de sportraad. Het akkoord wordt gevraagd voor de 
schrapping van deze adviesvraag. 
 
De sportraad gaat akkoord met de uitbetaling van de subsidies. De sportraad 
moet niet worden samengeroepen in functie van deze  uitbetaling. Enkel indien 

er zich een inhoudelijke wijziging van het reglement stelt.   

 
   Artikel 8 en artikel 16 

Het gemeentebestuur heeft de voor de sportverenigingen voorziene totaalsubsidie 
aanzienlijk verhoogd. De nieuwe subsidieregeling wordt in 2020 voor het eerst toegepast.  
Artikel 16 en artikel 8 van het subsidiereglement bepalen dat de regel van drie wordt 
toegepast indien de totaaltoelage zowel voor de integrale als andere verenigingen boven de 
in art. 7 voorziene percentages ligt.  

  
Door externe omstandigheden zijn een aantal kleinere verenigingen gestopt (geen viswater 
meer, stoppen van steunpilaren/trekkers binnen de vereniging… ) de totaaltoelage voor de 
kleinere clubs komt bijgevolg een stuk lager te liggen dan bij de aanvankelijke simulatie. Als 

we de regel van 3 hier toepassen, dan krijgen sommige verenigingen een heel grote extra 
t.o.v. de grootte en de noden van deze verenigingen.  

  
Om deze reden wordt voorgesteld om de regel van de 3 NIET toe te passen als de som van 
de bedragen lager ligt dan het voorziene bedrag, en dit zowel voor de integrale 
competitieverenigingen als voor de overige categorieën en de regel van 3 WEL toe te passen 
indien de som van de bedragen hoger ligt. 
Hiervoor is een beperkte aanpassing van het subsidiereglement, met name artikel 8.2 en 
artikel 16 vereist. Het advies van de sportraad wordt gevraagd.   
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Akkoord voor schrapping regel van 3 bij de integrale competitieverenigingen. Geen 
akkoord van karate-do. 
Er is geen eensgezindheid bij de sportraad omtrent het voorstel tot schrapping van de 
regel van 3 bij andere clubs of een alternatief om een evenredige verdeling te bekomen.  
 
Diverse voorstellen vanuit de groep:  

 

- Voorstel 1: Het restbedrag evenredig verdelen. Of afschaffen en correctere 

verdeling: 4 verenigingen zouden achteruit gaan t.o.v. vorig jaar. 

 

- Voorstel 2: Restmiddelen gaan naar de integrale competitieverenigingen. 

 

-Voorstel 3: Toekomstgericht het subsidieregelement volledig herbekijken. (hangt 

echter samen met erkenningsregelement) 

 

- Voorstel 4: Iedereen krijgt tenmiste hetzelfde bedrag als vorig jaar. Niet iedereen 

heeft echter evenementen georganiseerd. 

 

- Voorstel 5: Marge geven aan verenigingen die aan het groeien zijn: maar dat is 

heel subjectief en zou een extra reglement vragen om correct uit te werken.  

 

- Voorstel 6: Regel van 3 te berekenen voor alle verenigingen, maar dan moet het 

reglement herschreven worden. Indien er verenigingen bijkomen of verdwijnen 

schommelt het bedrag enorm. Dit doen we beter niet.  

 

- Voorstel 7: Bedragen aanpassen voor clubs met veel organisatiekosten, ook dit is 

moeilijk uit te werken.  

 

Er is onvoldoende draagvlak om één voorstel naar voor te schuiven. De 
verantwoordelijkheid wordt bij het schepencollege gelegd.  

 
5. Heropening sportinfrastructuur 

De zaalbezetting voor het najaar wordt gefinaliseerd : er is versoepeling nodig om alles te kunnen 
laten doorgaan. Ook de zwembadbezetting wordt eerstdaags voorgelegd aan de scholen, in de 
mate van het mogelijke wordt er vertrokken van de bezetting van het huidige schooljaar.  
 
 
Fase 1 heropening: van 23 juni t.e.m. 30 juni 
 

Sportcentrum  

 

De cafetaria en kleine sportzaal worden exclusief ter beschikking gesteld van SJB Avelgem i.f.v. de 

noodopvang. Gedeeld gebruik van de sportinfrastructuur is in de huidige omstandigheden nog niet 

realiseerbaar. Enkel de grote sportzaal kan ter beschikking worden gesteld voor activiteiten die 

geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of een 

vereniging, met een groep van maximum 20 personen. Kleedkamers en douches zijn niet 

beschikbaar. Maximum 1 club/avond, op voorlegging van een coronaplan en mits naleving van 

strikte maatregelen.  

 

Er wordt maximaal ingezet op het ter beschikking stellen van de buitensportinfrastructuur 

(volleybal op het evenemententerrein en diverse sporten op het omnisportveld vanaf 1 juli).  

 

Fase 2 heropening: van 1 juli t.e.m. 24 juli  

 

Sportcentrum  
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Sportieve activiteiten, in georganiseerd verband, door een club of vereniging, met een groep van 

maximum 50 personen zijn vanaf dat moment toegestaan, onder strikte voorwaarden.  

 

Aangezien de sportinfrastructuur in deze periode exclusief ter beschikking wordt gesteld van de 

sportkampen en de strikte richtlijnen gedeeld gebruik verhinderen, is gebruik van de 

sportinfrastructuur door clubs in deze periode niet mogelijk.  

 

De buiteninfrastructuur en het zomerplein is beschikbaar voor de sportclubs en recreatieve 

sporters.  

 

Na de sluitingsperiode van het sportcentrum kan de sportinfrastructuur opnieuw ter beschikking 

worden gesteld van de sportclubs, rekening houdende met de richtlijnen die op dat moment 

gelden.  

 

 
Sportactiviteiten met toeschouwers 

 

Sportieve activiteiten, met inbegrip van wedstrijden met een zittend publiek, worden mogelijk met 

maximaal 200 toeschouwers met naleving van het protocol vastgesteld door de bevoegde minister 

in overleg met de betrokken sector. Ook hier moet, indien de vraag zich stelt, per 

activiteit/evenement een inschatting van de risico’s en een maximumcapaciteit worden uitgewerkt 

in samenspraak met de preventieadviseur.  

 

Zwembad 

 

Vanaf 1 juli mogen de zwembaden opnieuw openen. Een heropening van het zwembad in Avelgem 

is echter nog niet aan de orde. Naast de haalbaarheid, rekening houdende met de strikte 

maatregelen, moeten ook organisatorische impact van een heropening in rekening worden 

gebracht. Het aantal toegelaten zwemmers én de toegelaten activiteiten zijn binnen de huidige 

protocollen te beperkt om een, voor Avelgem, werkbaar scenario voor te bereiden. 

Publiekzwemmen en zwemlessen kunnen in deze omstandigheden nog niet georganiseerd worden.  

 

Pas na 1 juli zijn de definitieve protocollen en richtlijnen beschikbaar. Het is aangewezen dit door 

de crisiscel te laten evalueren en beslissen i.f.v. de beslissing van de federale veiligheidsraad. 

 

Kan, in afwachting, de mogelijkheid tot zwemmen in open water herbekeken worden? Er was 

eerder reeds een vraag gesteld aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur was niet tegen 

maar vroeg een concreet voorstel en ondersteuning/gedragenheid bij de club. Momenteel ligt er 

geen concreet voorstel ter tafel. Het enige open water dat geschikt zou zijn is in privéhanden;  

 
NLT vraagt om in overleg te gaan met de club i.f.v. de heropening.  

 

6. Varia 

 
Opmerking NLT: Kwaliteit luchtcirculatie zwembad. 

 
Opmerking Karate-Do: Niet akkoord met essentie reglement. 

 

 
 

Verslaggever: Louis Lootens, sportanimator, namens  
 
 
 
 
Alex Frooninckx           Lieve Vanwambeke 

voorzitter sportraad          secretaris sportraad 


