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Betreft : verslag algemene vergadering sportraad 
 

Aanwezigheden leden 

 

Aanwezig: 24 

 

instantie naam voornaam 

Avelgemse Duikschool Dalton De Meyer Roland 

Bekaert Lijnvissers Dendauw Gerry 

Club Rugge Callens Bram 

De Gouden Karpervissers Vanderschelden Freddy 

De Moedige Zangers Avelgem Taelman Silvain 

FC De Paljas Lampole Kurt 

FC Paljaskes Lamon Jean 

Gemeenschapsonderwijs Avelgem Vandermeersch Lien 

Hippodroom De Oude Schelde Outrijve Desrumaux Stefaan 

Kloron Yachting Club Avelgem Steenhoudt Frank 

KM De Boomgaardvink Waarmaarde Van Geersdaele Rosa 

KM De Zingende Vogels Avelgem Eggermont Jules 

Koninklijke Basket Avelgem vzw Coulembier Sammy 

Koninklijke Lijnvissersclub De Snoevers Vervaeke Aswin 

KVK Avelgem Ghysels Chris 

No Limit Team Avelgem Douven Hilde 

Run For Fun Debode Carine 

Scheldezonen Delapierre Fernand 

Skibo Callewaert Jean Claude 

Tennisclub Avelgem Dejaegher Philippe 

Ter Muncken Smashers Desimpel Karl 

Vissersclub "Onder Ons" Outrijve Vanhamme Luc 

Wielerclub Demeyer Hand in Hand Demets Stephan 

Wielertoeristenclub Olympia Dedeken Alain 
 

 

Verontschuldigd: 6 

 

instantie naam voornaam 

Basisschool De Toekomst Rommens Piet 

De moedige duif Outrijve Verhelle Ivan 

deskundige Seynaeve Lieven 

Karate-Do Verriest Johan 

Sint-Jan Berchmanscollege Vanwambeke Lieve 

VK Moduleo Tranoy Cedrik 

 

 

Afwezig: 2 

 

instantie naam voornaam 

Kerdavo Vandamme Heidi 

Wielerclub Avelgem Herman Lieven 
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uw kenmerk| 
ons kenmerk| 

 
160301 verslag AV 

|contact 
|datum 

Francky Platteau 
02/03/16 



 

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   

 

 

 

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

doorgaan. 24 van de 32 leden zijn aanwezig, de vergadering mag doorgaan. 

 

Aanwezigheden waarnemers 

 

Aanwezig: 2 

 

CD&V Deseyn Lut 

sportdienst Platteau Francky 

 

Verontschuldigd: 1 

 

sp.a Platteau Sandra 

 

Afwezig: 2 

 

Gemeentebelangen Kempinaire Jan 

N-VA Van Seymortier Kris 

 

 

Opmerking vooraf 

 

Omwille van gezondheidsredenen is voorzitter Lieven Seynaeve sedert eind 2015 een ganse 
periode niet beschikbaar. Zijn bevoegdheden worden voorlopig overgenomen door secretaris 
Sammy Coulembier die de functie van ‘voorzitter ad interim’ op zich wenst te nemen. Het 
gemeentebestuur zal hiervan op de hoogte gebracht worden. 
 

 

1. Overlopen en goedkeuren vorig verslag d.d. 23/11/15 

 

Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Ledenlijst 

 
 
Om de ledenlijst up-to-date te houden heeft de sportraad enkel nood aan onderstaande 
gegevens: 
 

• De sportraadafgevaardigde namens de betreffende instantie 
• Het stopzetten van een vereniging (waardoor automatisch het lidmaatschap van de 

sportraad vervalt) 
• Het stopzetten van het lidmaatschap van de sportraad 
• een kandidaatstelling als lid van de sportraad 

 
Gewijzigde samenstellingen van het bestuur van een vereniging, een nieuwe voorzitter van 
een vereniging, … mogen meegedeeld worden aan de sportraad maar worden door de 
sportraad niet bijgehouden. 

 
 
 
Rekening houden met het bovenstaande, worden volgende wijzigingen geacteerd wat betreft 
de ledenlijst: 
 

• Kloron Yachting Club Avelgem: Frank Steenhoudt wordt als sportraadafgevaardigde 
vervangen door Wouter Byttebier. 
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3. Vaststelling jaarrekening 2015 

 

De algemene vergadering overloopt ter zitting de jaarrekening 2015. Het resultaat is negatief 
omdat: 

o De sportraad het bedrag dat boven 1.500,00 euro uitsteeg in 2015 moest terugstorten 
naar de gemeente (er werd 1658,31 euro teruggestort) op basis van de beslissing van 
het gemeentebestuur dat elke adviesraad het werkingsjaar mag starten met een 
maximaal werkingsbudget van 1.500,00 euro. 

o Er beperkte werkingskosten waren in 2015 (SABAM voor de act tijdens de huldiging in 
2014). 

o Er bankkosten waren in 2015 (23,96 euro) 
 

Vanuit de spaarrekening werd via een transfer naar de zichtrekening een tweede toelage van 
250 euro voorzien voor de wandeltocht van de Vlaamse Diabetes Liga. Deze toelage wordt net 
zolang voorzien (250 euro per jaar) totdat de spaarrekening op nul komt. 
 
Na toelichting over het negatieve resultaat, heeft de algemene vergadering geen bijkomende 
vragen en/of opmerkingen meer en:  

o stelt de algemene vergadering de jaarrekening als volgt vast  
 

hoofdrubriek subrubriek in uit
saldo kassa saldo kassa vorig boekjaar € 0,00 € 0,00

hoofdrubriek subrubriek in uit
saldo rekening saldo rekening vorig boekjaar € 3.158,31 € 1.658,31
toelage gemeentelijke werkingstoelagen € 0,00 € 0,00
toelage ondersteuning 2 wandeltocht 2015 € 0,00 € 250,00
werkingskosten werkingskosten € 0,00 € 79,50
intresten en bankkosten rekening intresten en bankkosten rekening € 0,00 € 23,96
voorschotten/schuldvorderingen voorschotten/schuldvorderingen € 1.871,17 € 1.871,17
transfer ZR transfer ZR € 250,00 € 0,00

hoofdrubriek subrubriek in uit
saldo spaarrekening saldo spaarrekening vorig boekjaar € 1.003,83 € 0,00
intresten en bankkosten spaarrekening intresten en bankkosten spaarrekening € 4,03 € 8,14
transfer SR transfer SR € 0,00 € 250,00

in uit saldo
6.287,34 € 4.141,08 € 2.146,26
1.007,86 € 258,14 € 749,72
5.279,48 € 3.882,94 € 1.396,54

0,00 € 0,00 € 0,00

4.162,14 €
2.146,26 €
-2.015,88 €

01-01-15
saldo 31/12/15
resultaat 2015

KASSA

totalen
totalen spaarrekening

totalen rekening
totalen kassa

REKENING

SPAARREKENING

 
 

o gaat de algemene vergadering akkoord om geen aanvullend werkingsbudget te vragen 
aan het gemeentebestuur aangezien de sportraad voor 2016 nog over 1.396,54 euro 
beschikt en er geen aanzienlijke werkingskosten voorzien zijn in de begroting 2016. 
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4. Overlopen geformuleerde adviezen 2015 sedert laatste algemene vergadering 

 

• Er zijn geen bijkomende adviezen geformuleerd. Het advies op het afschakelingsplan, dat 
op de dagorde van deze algemene vergadering stond, is reeds aangehaald op de vorige 
algemene vergadering. 
 

• Zowel Recreas Avelgem als Dance4Friends hebben bezwaar ingediend bij het 
gemeentebestuur wat betreft de beslissing omtrent hun al dan niet erkenning en hebben 
ook bijkomende informatie opgevraagd. De bijkomende informatie is hen bezorgd maar het 
gemeentebestuur blijft bij haar beslissing die volledig aansluit bij het advies van de 
sportraad.  

 
• Frank Lobel, afgevaardigd namens de vereniging Hippodroom Oude Schelde, vraagt of het 

gemeentebestuur wel effectief antwoordt op de geformuleerde adviezen. Het antwoord 
hierop is positief: het gemeentebestuur antwoordt op alle adviezen. Deze antwoorden zijn 
gericht naar de raad van bestuur van de sportraad die eveneens alle adviezen formuleert. 
Een terugkoppeling naar de geformuleerde adviezen en het antwoord van het 
gemeentebestuur daarop gebeurt in elke algemene vergadering. Bovendien is de schepen 
van sport op elke bestuursraad en elke algemene vergadering aanwezig om desgewenst 
bijkomende toelichting te geven. 

 
(In de marge: in 2015 heeft het gemeentebestuur alle adviezen van de sportraad 
ongewijzigd gevolgd en toegepast). 

 
5. Huldiging sportlaureaten: bespreking en evaluatie 

 

Deze editie  

 

• Geen fundamentele opmerkingen.  
• De komische act werd door sommigen gesmaakt, door anderen dan weer niet. 
• Een grote dank u wel aan de leerlingen van het gemeenschapsonderwijs (en leerkracht 

Lien) voor hun inzet tijdens de receptie. 
 

Volgende editie: 

 

• Vrijdag 3 februari 2017 – Spikkerelle 
• Voorstel act:  

o  https://www.google.be/?gws_rd=ssl#q=devoo+beatbox+belgium%27s+got+talent  
o  Deze act is nog niet definitief. De raad van bestuur van de sportraad zal diverse acts 

bekijken dit jaar om dan in de loop van het jaar een act vast te leggen. 
 
6. Stand van zaken: 

 

• Herziening subsidiereglement: staat momenteel on hold ten gevolge van de 
onbeschikbaarheid van de voorzitter van de sportraad die deel uitmaakt van de 
voorbereidende werkgroep. 

• Aanpassing structuur sportraad: de bedoeling is in het voorjaar nog de commissies stop te 
zetten en enkel nog verder te werken met de raad van bestuur en de algemene 
vergadering. De verenigingen die zetelen in de commissie zullen daarom apart bevraagd 
worden wie ze wensen af te vaardigen naar het bestuur. Eénmaal voorgedragen zal een 
algemene vergadering samengeroepen worden om het nieuwe bestuur te bekrachtigen. 

 

 

7. Sportradenavond 1 december 2015:  

 
Op 1 december 2015 organiseerde de Burensportdienst (een samenwerkingsverband tussen 
Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Kuurne, Harelbeke, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem) haar 
jaarlijkse infoavond voor gemeentelijke sportraden. Onze gemeente was gastgemeente en nam 
de organisatie op zich. Thema van de infoavond was ‘wat met de sportraad na het wegvallen 
van het ‘sport-voor-allen-decreet’.  
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Tijdens deze infoavond werd op zoek gegaan naar argumenten om het bestaan van de 
sportraad te blijven garanderen. Er werd gewerkt in 3 themagroepen waarbij elke deelnemer 
elke themagroep doorliep: 

• Thema 1: wat zijn de kerntaken van de sportraad? 
• Thema 2: samen sterk, liever apart, liever een andere vorm? 
• Thema 3: intenties voor de nabije toekomst 
 

Daarna werd plenair teruggekoppeld uit de 3 themagroepen en werden de bevindingen in een 
slottekst gegoten die als argumentatienota kan dienen mocht een gemeentebestuur de intentie 
hebben om haar sportraad af te schaffen. Het gemeentebestuur Avelgem heeft alvast deze 
intentie niet. 
 
De argumentatienota zal besproken worden binnen de raad van bestuur en is opvraagbaar bij 
de sportdienst. 

 

 
8. Varia en rondvraag 

 
• Het gemeentebestuur voorziet dit jaar volgende investeringen: 

 
o  Dakdichting en isolatie voor het sportcentrum: 

� De ontwerper wordt eerstdaags aangesteld.  
� Eventueel worden er ook zonnepanelen toegevoegd aan dit dossier (indien er 

voldoende budget hiervoor is).  
� Deze werken moeten uitgevoerd zijn tegen 1 september. 

 
o  Vernieuwing sanitaire leidingen douches sporthal en zwembad: 

� De ontwerper wordt eerstdaags aangesteld.  
� Deze werken moeten uitgevoerd zijn tegen 1 september 
� Jens Vanwambeke, afgevaardigd namens de Ter Muncken Smashers, vraagt 

of er binnen dit dossier kan gekeken worden voor de opsplitsing van de 
doucheruimtes van de sporthal zodat elke kleedkamer een aparte 
doucheruimte heeft (huidige toestand: een gedeelde doucheruimte per 2 
kleedkamers). Dit element zal inderdaad meegenomen worden in dit 
dossier. Eénmaal de ontwerper gekend is, zal hem gevraagd worden om dit 
te laten ramen. Indien budgettair haalbaar, zal dit dan ook uitgevoerd 
worden. 

 
o  Verharding van de onverharde zones binnen de omheining van het kunstgrasterrein: 

deze opdracht zal uitgevoerd worden door de firma die het kunstgrasterrein heeft 
aangelegd omdat dit nog onderdeel van dit dossier uitmaakt. Na het aanleggen van 
de verharding wordt uitgekeken om een berging op deze verharding te plaatsen 
zodat de gemeente in deze berging het nodige onderhoudsmateriaal voor het 
kunstgrasterrein kan stockeren (tractor, sleepmat, sleepborstels, …). De verharding 
moet in principe klaar zijn tegen de start van het nieuwe seizoen. 
 

o  Aanpassing veldverlichting stadion: de veldverlichting van terrein 1 en terrein 2 van 
het stadion moet in het tussenseizoen herkeurd worden. Bij een tussentijdse 
meting bleek echter dat er momenteel niet voldaan wordt aan de gestelde eisen 
zodat de veldverlichting van deze terreinen waarschijnlijk zal afgekeurd worden 
door de Belgische Voetbalbond. Momenteel loopt een ‘studie-aanvraag’ waarbij 
nagegaan wordt of LED-verlichting op terrein 1 en overplaatsen van enkele 
halogeen-armaturen van terrein 1 naar terrein 2 een goede piste is in functie van 
het halen van de normen en van kostenbesparend exploiteren. De studieresultaten 
met bijhorende kostenraming worden verwacht tegen half maart. Op basis van 
deze studie zal een bestek opgesteld worden. Bedoeling is dat het bestek 
uitgevoerd wordt tegen de start van het nieuwe seizoen. 

 
o  Aanleg van een 4de tennisterrein: dit dossier wordt opgestart in het najaar zodat bij 

de start van het nieuwe tennisseizoen in april 2017 de tennisclub kan beschikken 
over een extra terrein. 
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o  Camerabewaking: naar aanleiding van een aantal (pogingen tot) inbraken, van 
vandalisme en van ander ongepast gedrag (bijvoorbeeld sluikstorten, …) heeft het 
gemeentebestuur beslist om op een aantal openbare locaties camera’s te plaatsen. 
Ook rond het volledige sportcentrum komen er camera’s. De beelden worden 
beheerd door de politiezone MIRA. Enkele camera’s zijn eveneens uitgerust met 
nummerplaatherkenning. 
 

 
• De scholen en het No Limit Team vragen om het zwembadmateriaal aan te vullen en/of te 

vervangen. Er loopt momenteel een opmaak van bestelling van klein sportmateriaal. In 
deze opmaak zit er ook zwembadmateriaal. De bestelling zal eerstdaags geplaatst worden. 
 

• Stephan Demets promoot ter zitting het boek omtrent het leven van Marc Demeyer. Wie 
interesse heeft kan dit boek aankopen bij Stephan (kostprijs 18,00 euro). Je kan Stephan 
per mail bereiken: stephan.demets@gmail.com  

 
• Volgende vergadering: datum nog niet gekend. Uitnodiging volgt. 
 

 
 
Verslaggever: Francky Platteau, diensthoofd sport  

namens en met goedkeuring van het verslag door 
 
 
 
 
 
 
 
Sammy Coulembier 
Voorzitter ad interim gedurende de onbeschikbaarheid van voorzitter Lieven Seynaeve 
secretaris sportraad 
 


