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Betreft : verslag raad van bestuur – dinsdag 27/04/16 – sportcentrum – 19u00 
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Alex Frooninckx KB Avelgem WN 1 
Sammy Coulembier No Limit Team x 1 
Heidi Vandamme Kerdavo Avelgem x  
Guy Vercoutere TC Avelgem x  
Chris Ghysels KVK Avelgem x  
Petra Depaepe No Limit Team OS 1 
Lien Vandermeersch Gemeenschapsonderwijs x  
Lieven Seynaeve deskundige V  
Jules Eggermont vinkenverenigingen x  
Luc Vanhamme visverenigingen x  
Jean Claude Callewaert SKIBO x  
Lieve Vanwambeke Vrij onderwijs x  
Piet Rommens Basisschool De Toekomst V  
Johan Verriest Karate-do Avelgem x  
Lut Deseyn schepen van sport x  
Francky Platteau diensthoofd sport x  
 
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) Ten gevolge van de stopzetting van de commissies (zie verder) zijn er een aantal 
wijzigingen doorgevoerd in de raad van bestuur: 

o  Sammy Coulembier, tot voor deze vergadering afgevaardigde voor basketclub KB 
Avelgem, blijft bestuurslid maar wordt nu afgevaardigd namens het No Limit Team 

o  Alex Frooninckx stelt zich kandidaat als bestuurslid namens basketbalclub KB 
Avelgem. Alex zal de vergadering ‘waarnemend’ bijwonen tot hij officieel is 
aangesteld door de algemene vergadering van de sportraad. 

o  Petra Depaepe, tot voor deze vergadering afgevaardigde namens het No Limit Team, 
neemt ontslag als bestuurslid zodat Sammy Coulembier kan blijven zetelen in de 
raad van bestuur maar nu als afgevaardigde van het No Limit Team. 

 
 
 

 
1. Gezondheidstoestand voorzitter Lieven Seynaeve 

 
Na de zware ondergane ingrepen in het voorjaar, moet onze voorzitter een herstelperiode in 
acht nemen tot september. Hij houdt regelmatig contact met Francky om op de hoogte te 
blijven van het sportieve gebeuren in Avelgem.  
 
Voorzitter Lieven had graag deze vergadering al bijgewoond maar is daarvoor nog onvoldoende 
op kracht. 
 
Tot de terugkeer van voorzitter Lieven blijft Sammy ‘voorzitter ad interim’. Omdat Sammy ook 
secretaris is en het aangeraden is om beide functies niet te combineren, neemt Lien vanaf deze 
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vergadering tot de terugkeer van voorzitter Lieven, de taak van ‘secretaris ad interim’ op zich. 
Francky zal het gemeentebestuur hiervan op de hoogte brengen. 
 
 

2. Stopzetting commissies 
 
De verenigingen/instanties vertegenwoordigd in de raad van bestuur die zowel een 
afgevaardigde hadden in de commissie ‘beheer en beleid’ als in de commissie ‘promotie’ 
werden bevraagd omtrent wie ze wensten af te vaardigen naar de raad van bestuur gezien de 
stopzetting van de commissies. 
 
Dit resulteerde in de nieuwe samenstelling die bovenaan dit verslag (aanwezigheidstabel) terug 
te vinden is. 
 
Belangrijk: 

o Alex is voorlopig waarnemend tot hij definitief aanvaard wordt door de eerstvolgende 
algemene vergadering. 
 

o Petra neemt ontslag waardoor Sammy bestuurslid kan blijven weliswaar niet meer 
afgevaardigd door basketclub KB Avelgem maar wel door triatlonclub NLT. Het ontslag 
van Petra zal ter kennis gegeven worden aan de eerstvolgende algemene vergadering. 

 
o De ‘nieuwe’ raad van bestuur telt 13 leden waaronder 3 vrouwen. Hierdoor voldoet de 

raad van bestuur niet aan de wettelijke gender-verplichting (minstens 1/3 van de 13 
leden moet vrouwelijk zijn) waardoor de raad van bestuur geen rechtsgeldige adviezen 
kan afleveren. Daarom: 
 

o Wordt een adviescel binnen de raad van bestuur opgericht bestaande uit 2 
mannen + 1 vrouw OF 2 vrouwen + 1 man. 
 

o De voorzitter en secretaris van de raad van bestuur maken deel uit van deze 
adviescel. Afhankelijk van hun gender, wordt de adviescel aangevuld met een 
mannelijk of vrouwelijk derde bestuurslid 

 

Voorbeeld 1 voor de huidige situatie: adviescel bestaat uit: 

o Voorzitter ad interim Sammy -> man 

o Secretaris ad interim Lien -> vrouw 

o Een derde bestuurslid dat man of vrouw man zijn 

 

Voorbeeld 2 voor de situatie bij terugkeer voorzitter Lieven: de adviescel 

bestaat dan uit: 

o Voorzitter Lieven -> man 

o Secretaris Sammy -> man 

o Derde bestuurslid moet vrouw zijn. 

 

o Bij afwezigheid van voorzitter en/of secretaris worden zij in de adviescel ter 
zitting vervangen door een bestuurslid met hetzelfde gender. 
  

o De oprichting van de adviescel wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement 
dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de eerstvolgende algemene 
vergadering. 

 
3. Overlopen en goedkeuren vorig verslagen 

 
a. Verslag commissie ‘beheer en beleid’ d.d. 09/11/15: geen opmerkingen. Het verslag 

wordt goedgekeurd. 
b. Verslag commissie ‘promotie’ d.d. 12/01/16: geen opmerkingen. Het verslag wordt 

goedgekeurd. 
 
4. Stopzetting BLOG sportraad 
 

De verslagen van de commissies, de raad van bestuur en de algemene vergadering werden tot 
op vandaag ook gepubliceerd op een gratis BLOG. De ontwikkelaar van deze BLOG vraagt nu 
echter een financiële tegemoetkoming om de BLOG in stand te houden. De BLOG wordt dan 
ook stopgezet. 
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5. Beheer en beleid 
 

a. Overlopen zittingen College (CBS) en gemeenteraad (GR) sedert 02/11/15 
 

De punten besproken in het CBS en in de GR in de periode 02/11/15 tot en met 11/04/16 
werden meegestuurd met de uitnodiging voor deze vergadering en worden ter zitting 
overlopen en toegelicht. 
 
Het bestuur heeft enkel vragen omtrent het parkeerverbod ter hoogte van de groene 
inrijpoort van het voetbalstadion (de ingang voor onder andere hulpdiensten). Desondanks 
de aanwezige verbodsborden ‘verboden te parkeren’, wordt er in deze zone regelmatig 
geparkeerd waardoor de toegang voor bijvoorbeeld hulpdiensten via deze poort onmogelijk 
wordt gemaakt. Het bestuur van de sportraad zal dit probleem voorleggen aan het 
gemeentebestuur met de vraag wat er kan gedaan worden tegen dit foutparkeren. Johan 
verduidelijkt immers ter zitting dat de politie alvast geen PV hiervoor kan opmaken en ook 
niet de opdracht kan geven om de foutparkeerders te laten wegtakelen. 

 
b. Andere dossiers 

 
i. Bezwaarschrift BLOSO (Sport Vlaanderen) op de jaarrekening 2014 
 
Het ‘sport-voor-allen decreet’ stelde dat een gemeente aanspraak kon maken op 
Vlaamse ondersteuning indien de gemeente voldeed aan 4 beleidsdoelstellingen. Eén 
beleidsdoelstelling betrof het ondersteunen van sportverenigingen waarbij: 
 

o De gemeente minstens 1,50 euro per inwoner moet verdelen onder de 
sportverenigingen (het gemeentebestuur Avelgem verdeelt 20.000 euro onder 
de sportverenigingen en voldoet dus ruimschoots aan deze voorwaarde). 
 

o De gemeente minstens 0,80 euro extra moet verdelen onder ‘grote’ 
sportverenigingen met jeugdwerkingen. In 2014 verdeelde het 
gemeentebestuur 7.680 euro onder de betreffende sportverenigingen maar dit 
bedrag lag een klein beetje lager dan het bedrag dat moest verdeeld worden 
op basis van de formule 0,80 euro x aantal inwoners. 

 
Het gemeentebestuur argumenteerde dat zij voor de verdeling van dit bedrag 
een vast inwonersaantal had gefixeerd voor de volledige legislatuur maar dat 
zij voor 2015 dit aantal ruim zou optrekken waardoor het in 2014 niet 
verdeelde bedrag in 2015 meer dan ruim gecompenseerd zou worden (wat ook 
gebeurd is). Sport Vlaanderen (het vroegere BLOSO) aanvaardde deze 
argumentatie niet omdat ze niet conform het sport-voor-allen-decreet was en 
vorderde dus de gegeven toelage terug. Het gemeentebestuur heeft dan op 
haar beurt nagegaan of het bezwaarschrift van Sport Vlaanderen en de manier 
waarop de toelage werd teruggevorderd voldeden aan de voorwaarden van het 
sport-voor-allen-decreet. Dit bleek niet het geval te zijn (het bezwaarschrift 
werd bijvoorbeeld ruim te laat overgemaakt aan het gemeentebestuur). Het 
gemeentebestuur bracht Sport Vlaanderen hiervan op de hoogte en heeft dus 
de toelage niet teruggestort. Voorlopig is er geen reactie meer gekomen van 
Sport Vlaanderen op het laatste schrijven van het gemeentebestuur. 
Waarschijnlijk is dit dossier zonder gevolg geklasseerd bij Sport Vlaanderen. 

 
ii. Informatieveiligheid openbare besturen 

 
Openbare besturen zijn sedert dit jaar verplicht om een beleid te voeren omtrent 
informatieveiligheid meer bepaald moet er in kaart worden gebracht wie er binnen de 
gemeentelijke organisatie toegang heeft tot welke informatie (digitaal en op papier) en 
met welke rechten (volledige toegang, gedeeltelijke toegang, recht op bewerken, 
alleen-lees-recht, …). 
 

Voorbeeld:  welk personeelslid van de sportdienst kan wijzigingen aanbrengen 

aan de website van Avelgem en in welke mate kan dit personeelslid 

wijzigingen aanbrengen. 

 
Bedoeling van dit beleid is onder andere: 
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o de toegang tot informatie onmiddellijk te kunnen afsluiten wanneer een 
personeelslid niet meer werkt voor de gemeente; 

o verantwoordelijken kunnen aanduiden wanneer bepaalde informatie foutief is 
ingebracht; 

o een ethische code ontwikkelen inzake het discreet houden van de 
gemeentelijke informatie als tegenwicht tegen het fenomeen van 
klokkenluiders. 

 
iii. Infrastructuur en accommodatie: 

 
a. Risico-analyse elektriciteit sportcentrum 

 
Naast de wettelijk verplichte keuringen van laagspanningsinstallaties om 
de 5 jaar moet een openbaar bestuur voor elk openbaar gebouw nu ook 
een elektrische risico-analyse laten uitvoeren en deze telkens herhalen 
wanneer er wijzigingen worden aangebracht aan de elektrische installaties.  
 
Deze risico-analyse is reeds uitgevoerd voor het sportcentrum. De 
aangeduide risico’s waren minimaal en werden grotendeels reeds in orde 
gebracht. Zaken die niet door de technische dienst of de sportdienst 
konden worden in orde gesteld, zijn doorgegeven aan Electro Demeyere 
met het verzoek deze zo spoedig mogelijk in orde te stellen. 

 
b. 2-jaarlijks wettelijk onderhoud op ketels sportcentrum 

 
Het 2–jaarlijks wettelijk onderhoud op de gasketels van sporthal (ook 
cafetaria), zwembad en voetbalstadion (ook kantine) werd uitgevoerd en 
de wettelijk verplichte verbrandings- en reinigingsattesten werden 
afgeleverd. Er werden geen mankementen vastgesteld. 
 

c. Herbekijken electrolyse-installatie sportcentrum 
 
De sporthal beschikt over 2 electrolyse-installaties: 
 

o Één installatie die corrosie (doorroesten) van de galvanisé-leidingen 
moet voorkomen. 

o Één installatie die corrosie van de metalen boiler (10.000 liter) van 
de sporthal moet voorkomen. 

 
Deze installaties vragen het nodige onderhoud en herstellingen. Hiervoor 
is een onderhoudscontract afgesloten. 
 
Binnen het dossier ‘aanpassingswerken sanitaire installaties sporthal en 
zwembad  (de doucheproblematiek)’ werd nagegaan of deze installaties 
konden uitgeschakeld worden indien we de leidingen vervangen door 
kunststofleidingen (geen corrosie meer mogelijk) en indien we de grote 
metalen boiler zouden vervangen door een doorstroomboiler (ook geen 
corrosie meer mogelijk) voor warm douchewater en aparte ketel voor de 
verwarmingstoestellen.  
 
Voor de leidingen stelt dit geen probleem.  Voor de boiler zorgt dit voor 
een aanzienlijke meerkost omwille van de 2 aparte circuits die moeten 
worden voorzien: één circuit voor het warm douchewater (een 
doorstromer) en één circuit met een aparte ketel voor de 
verwarmingstoestellen. Voordeel van deze 2 aparte circuits is wel: 

o Geen electrolyse meer nodig op de boiler -> besparing 
o In de warme maanden kan je de aparte ketel voor de 

verwarmingstoestellen uitzetten en moet enkel de doorstromer 
voor sanitair warm water op temperatuur gehouden worden -> 
besparing. 
 

Er wordt nagegaan of deze besparingen opwegen tegen de meerkost van 
de installatie van 2 aparte circuits ook rekening houdende met het feit dat 
de bestaande boiler en ketel nog in prima conditie zijn en in principe niet 
aan vervanging toe zijn. 
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d. Problematiek LED-armaturen zwembad 
 
De relighting van het zwembad met LED-armaturen levert niet het 
gevraagde resultaat op: de gevraagde lichtsterkte wordt net niet bereikt 
ondanks de voorafgaande lichtstudies maar vooral hebben al 6 van de 10 
LED-armaturen het na 2 jaar begeven terwijl een duurzaamheid van 5 jaar 
werd gegarandeerd.  
 
De firma vervangt momenteel wel kosteloos de kapotte armaturen en 
garandeert ons nu dat de nieuwe armaturen wel 5 jaar zullen meegaan. 
Francky noteert alvast op elke nieuwe armatuur de datum van installatie 
om zo de duurzaamheid te kunnen controleren. 
 

e. Permanente mountainbike-route 
 

Het gemeentebestuur heeft een aanvraag ingediend bij de Provinciale 
Werkgroep Natuur en Sport voor de ontwikkeling van een permanente 
mountainbike-route op en rond het grondgebied Avelgem. 
 
De route wordt ontwikkeld in samenwerking met de mountainbike-club ‘De 
Krierecrossers’ uit Otegem en zal ook verbinding maken met andere reeds 
door de Provinciale Werkgroep ontwikkelde routes.  
 
Er zijn 3 (eventueel 4) krachtlijnen vastgelegd wat het parcours betreft: 

o De route zal starten vanuit het Ganzenhof gezien de samenwerking 
tussen ‘De Krierecrossers’ en UBUNTU. 

o De route zal via de nieuwe fietsbrug een verbinding maken met 
bestaande routes in Wallonië. 

o De route zal via Otegem (omdat de Krierecrossers daar hun zetel 
hebben) de verbinding maken met Zwevegemse routes. 

o Eventueel wordt ook via het pompgebouw in Bossuit nog een extra 
verbinding voorzien met bestaande Zwevegemse routes. 

 
Daarnaast zijn er ook heel wat voorwaarden verbonden aan de route 
(minstens 30% van de route over onverharde wegen, de geschreven 
toestemming bekomen tot gebruik van deze diverse wegen door de 
diverse eigenaars, het schriftelijk akkoord van een ‘peter’ voor de route, 
…) De ontwikkeling van deze route moet daarom een ganse procedure 
doorlopen die 1 à 2 jaar vergt.  De officiële opening van de route is dan 
ook pas voorzien in 2017.  
 
De Krierecrossers worden ‘peter’ van de route wat inhoudt dat zij zullen 
instaan voor het intact houden van de bewegwijzering van de route. 
 
De Provinciale Werkgroep levert gratis de logistiek (het startbord, de 
palen, de signalisatiebordjes, …). 

 
f. Aangifte Federaal Agentschap Voedselveiligheid (FAVV) 

 
Om het cafetaria onder voorwaarden te mogen gebruiken moet jaarlijks 
een aangifte worden gedaan bij het FAVV. Op basis van deze aangifte 
wordt dan ook aan het gemeentebestuur een taks aangerekend. 
 
De aangifte voor komend seizoen is reeds gebeurd en het cafetaria is 
‘vergund’ voor het aanbieden van dranken en snacks, beiden in desdanige 
verpakking waardoor minstens 3 maanden houdbaarheid wordt 
gegarandeerd.  
 
Er is geen vergunning van het aanbieden van schotels (cfr restaurant). 
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g. Potentieel gevaarlijke situatie op het voetbalterrein in Kerkhove 
 

De gemeentelijke technische dienst stelde vast dat een aantal 
omheiningspalen op het voetbalterrein in Kerkhove gevaarlijk overhelden. 
Het gemeentebestuur wenst deze dan ook zo snel mogelijk te verwijderen. 
 
Evenwel is er door de eigenaar van café de Paljas (Haiko Ledoux) op de 
omheiningspalen veldverlichting aangebracht. De technische dienst stelde 
eveneens vast dat de elektrische bekabeling naar deze veldverlichting 
potentieel gevaarlijk is. 
 
Om deze potentieel gevaarlijke situatie op te lossen en om het 
gemeentebestuur de kans te geven om de overhellende palen te 
verwijderen, werd een aangetekend schrijven verstuurd naar zowel 
eigenaar Haiko Ledoux als naar de huidige uitbater van café de Paljas 
Ronny Vindevogel met het verzoek om uiterlijk tegen 15 mei 2016 de ganse 
veldverlichtingsinstallatie (armaturen, bekabeling, ….) te (laten) 
verwijderen op kosten van de eigenaar (Haiko). 

 
Na 15 mei zal het gemeentebestuur dan de palen (laten) verwijderen op 
haar kosten. 
 

iv. Meldingen / klachten: 
 

a. Voyeurisme 
 
Er werd vastgesteld dat iemand probeert binnen te kijken in de 
kleedkamers van de dames vanuit de beplanting op de opritlaan. Er 
werden herhaaldelijke keren bakstenen verwijderd die dienst deden als 
opstapje voor betere inkijk. 
 
Daarom is heel wat beplanting weggesnoeid door de technische dienst 
zodat de 'voyeur' betrapt kan worden. Sindsdien worden er geen 
bakstenen meer terug gevonden. 
 
Het personeel werd gevraagd om alert te zijn voor ‘rondhangende’ 
individuen. 
 
Het gemeentebestuur zal dit jaar ook overgaan tot het installeren van 
camera’s bij de openbare gebouwen. De beelden van deze camera’s 
worden beheerd door de politiezone. Er komen meest camera’s in en rond 
het sportcentrum. Sommige camera’s beschikken ook over nummerplaat-
herkenning. 

 
b. Klacht netheid zwembad 

 
Op basis van een klacht rechtstreeks gericht aan schepen Lut, werd een 
overleg ingepland tussen enerzijds schepen Lut en anderzijds Francky, de 
2 schoonmaaksters en de redders met als doel de organisatie van de 
schoonmaak van het zwembad in kaart te brengen en anderzijds mogelijke 
knelpunten of verbeterpunten te detecteren in functie van een gerichte 
aanpak. Een samenvatting van dit overleg is onderstaand cursief terug te 
vinden. De indiener van de klacht kreeg het integrale verslag van dit 
overleg en komt alvast vandaag nog steeds (of opnieuw) tevreden 
zwemmen. 

 

Organisatie van de schoonmaak:   

 

het zwembad (zwemhal, kleedkamers, douches, sanitair)  wordt elke ochtend proper  

gelegd. Deze  schoonmaak wordt  herhaald  over de middag waar nodig (uitgezonderd 

de zondag) Deze schoonmaak wordt nogmaals herhaald rond 16u (uitgezonderd de 

zaterdag en de zondag).  Tussen deze schoonmaakmomenten is er telkens 

zwembadbezetting.  

 

Knelpunten bij deze organisatie zijn: 
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• Knelpunt 1: bevuiling van de accommodatie tijdens de bezettingsmomenten (dus 

tussen 2 schoonmaakmomenten in). 

 

Aanpak:  wanneer een gebruiker vaststelt dat het sanitair of een kleedkabientje vuil  

ligt, dan mag hij dit signaleren aan de dienstdoende redder.  Indien 

aanwezig wordt onmiddellijk een poetsvrouw naar de bevuilde zone 

gestuurd. 

 

• Knelpunt 2: Onverwachts uitvallen van personeel (bijvoorbeeld door ziekte). 

 

Aanpak:  bij het onverwachts uitvallen van personeel, worden bij het begin van 

de dag de taken herverdeeld onder het aanwezige personeel. 

Hierdoor kan de tijd die aan schoonmaak wordt besteed wel wat 

verminderd worden maar de schoonmaak wordt zeker niet 

overgeslagen. 

 

• Knelpunt 3: te korte schoonmaaktijd tussen 2 bezettingsmomenten. Dit probleem stelt 

zich de woensdagnamiddag en de vrijdagnamiddag waar de poetskracht maar over 

een 45 minuten beschikt om schoon te maken vooraleer de avondbezetting van het 

zwembad begint. 

 

Aanpak:  hier zouden de openingsuren van het zwembad moeten gewijzigd 

worden waarbij de sluitingstijd tussen 2 bezettingsmomenten 

verlengd wordt. Door de zeer drukke bezetting van het zwembad is dit 

echter geen optie. Als we het zwembad later in de avond zouden 

openen voor het publiek, dan moeten ook de clubtrainingen die nog 

na de publieksuren komen later starten maar op dit voorstel wensen 

de clubs begrijpelijkerwijze niet in te gaan aangezien hun 

avondtrainingen nu al zeer laat eindigen. 

 

• Knelpunt 4: basispersoneelsbezetting in combinatie van bevuiling van de 

accommodatie tijdens de bezettingsmomenten. (op zondagvoormiddag is er 

basispersoneelsbezetting: 1 persoon aan het loket, 1 redder) 

 

Aanpak:   de loketverantwoordelijke wordt op  hoogte gebracht door de redder, 

sluit het loket tijdelijk en legt de bevuilde zone proper. 

 

Netheid zwembadwater 

 

Alle zwembadwater (300.000 liter) doorloopt binnen de 2 uren de volledige zuiverings- en 

filteringsinstallatie van het zwembad. Dit betekent dat alle zwembadwater 12x per dag 

gezuiverd en gefilterd wordt. 

 

Knelpunt 1: aangezien er de volledige cyclus 2 uren duurt, kan het zijn dat er toch een 

bepaalde korte tijdsduur wat haren aanwezig zijn in het zwembad. Evenwel zijn deze 2 uur 

later weg uit het water.  

 

Aanpak:      in het zwembadwater voegen wij vlokkingsmiddel toe.  Dit middel zorgt ervoor  

dat kleine partikels zoals haren en huidschilfers gaan samenklitten waardoor ze 

sneller afgevoerd worden naar de filterinstallatie. Het water passeert 1 voorfilter 

en 2 koolfilters alvorens terug in het zwembad te worden gepompt. Dagelijks 

wordt de werking van de filters gecontroleerd (wettelijke verplichting). Sedert de 

opening van het zwembad hebben wij nog nooit vastgesteld dat het water na de 

filters nog vuilpartikels bevat. Deze controle wordt ook maandelijks en 

onaangekondigd uitgevoerd door een onafhankelijk labo (eveneens een 

wettelijke verplichting). 

 

Knelpunt 2:  te zware partikels zinken tot op de bodem en komen niet in de filterinstallatie 

terecht. 

 

Aanpak:     om de 2 dagen wordt ’s nachts een robot in het zwembad geplaatst die  

gedurende 8 uren de volledige bodem en wanden van de zwembadkuip stofzuigt. 
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Voorstellen van de klachtindiener 

 

gebruik maken van een badmuts: 

  

Dit wordt afgeraden door zowel de Inspectiedienst Gezondheid als door de studiebureaus die 

betrokken zijn in de bouw en exploitatie van zwembaden. De reden hiervoor is dat er 

vermeden moet worden dat er vreemde producten (wasmiddelen) in het zwembadwater 

komen omdat deze zouden kunnen reageren met de aanwezige chemicaliën in het zwembad 

(chloor en zoutzuur). Vandaar dat T-shirts, lange zwempakken, badmutsen, … vermeden 

moeten worden. De technische installaties zijn in tussentijd in die mate geëvolueerd dat zij 

de meeste bevuiling snel moeten kunnen uitfilteren. 

 

De klachtindiener gaf aan dat veel zwembaden de verplichting van een badmuts opleggen. 

Francky deed navraag en vond geen enkel zwembad die deze verplichting inderdaad oplegt.  

 

Een zeil over het zwembadwater om energie te besparen:  

 

 Dit werd in overweging genomen bij de bouw van het zwembad en werd toen berekend. 

Daaruit bleek dat het energieverlies door verdamping in een overdekt zwembad met laag 

plafond (zoals ons zwembad is) zeer laag is. De warmte wordt onmiddellijk afgezogen en 

weer in circulatie gebracht door de luchtbehandelingssystemen. Hierdoor is er nagenoeg 

geen energieverlies en zou de investering van een zeil dus een overbodige kost zijn geweest. 

Een zeil is wel effectief voor buitenzwembaden. 

 
c. Verplaatsbare handbaldoelen zaal 2 

 
KVK Avelgem kreeg van het Sint-Jan Berchmanscollege 2 handbaldoelen 
om te gebruiken tijdens het indoor-Kerst-tornooi. Na dit evenement 
mochten de doelen blijven staan in de sporthal.  
 
Bij gebrek aan bergruimte werden de doelen geborgen tegen de muur van 
sportzaal 2. Hierdoor stonden ze wel in de ‘uitloopzones’ van het 
basketterrein die in zaal 2 al minimaal zijn. De basketclub vroeg dan ook 
om deze doelen elders te bergen. 
 
Gezien er echter in de binnenruimtes elders geen plaats meer is, werden 
de doelen buiten geplaatst (in het voetbalstadion) en met sloten verankerd 
in functie van de veiligheid.  
 
Belangrijk: de bergingsmogelijkheden indoor zijn nagenoeg uitgeput.  

Momenteel wordt materiaal gestockeerd in de gang naar 
zaal 2 maar ook deze gang raakt stilaan vol. Wanneer er 
dus verzuchtingen zijn van indoorgebruikers naar extra 
materieel zal er ook moeten nagegaan worden of dit 
materieel nog kan opgeborgen worden. Francky bekijkt 
momenteel een mogelijke herorganisatie voor het bergen 
van materieel maar op het eerste zicht zal er niet veel 
bergingsplaats kunnen gewonnen worden via een 
herorganisatie. 

 
d. Parkeren door schoolbusjes 

 
Meermaals per week worden leerlingen van de lagere school van Kerkhove 
en Outrijve met schoolbusjes naar het sportcentrum gebracht. De 
bestuurders van deze schoolbusjes zijn vrijwilligers. 
 
Omdat vaak de parkeerstroken van de opritlaan van het sportcentrum zijn 
ingenomen door onder andere bezoekers van Kevin Shoes en van de 
Kringloopwinkel, stationeren de bestuurders hun schoolbusjes ofwel op de 
opritlaan zelf ofwel op de plaatsen voorzien voor personen met een 
handicap en op een strook waar parkeren niet mag (zie onderstaande 
foto): 
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Dit heeft al herhaaldelijke keren tot problemen geleid niet alleen tussen 
sportdienstpersoneel en de bestuurders maar ook tussen personen met 
een handicap en de bestuurders. 
 
Het is begrijpelijk dat de chauffeurs zo dicht mogelijk bij de ingang van het 
sportcentrum willen parkeren want de afstand parking t.h.v. het 
voetbalstadion tot aan de ingang sportcentrum overbruggen via de 
opritlaan van het sportcentrum is vrij gevaarlijk met jonge kinderen. 
 
Daarom werd aan het gemeentebestuur voorgesteld om  3 parkeerstroken  
te voorzien die voorbehouden zijn voor schoolbussen tijdens het 
schooljaar tussen 8u30 en 16u00. De parkeerstroken blijven dus voor 
iedereen bruikbaar tijdens de avonduren, tijdens het weekend en tijdens 
de schoolvakanties en dit zijn de periodes en tijdstippen waar er meest 
nood aan parking is. Tijdens de periodes en uren voorzien voor de 
schoolbussen is er voldoende parking voor andere gebruikers. 
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De parkeerstroken voor de personen met een handicap blijven hierdoor 
beschikbaar en de schoolbusjes kunnen dicht bij de ingang parkeren.  
 
Het gemeentebestuur volgde echter dit voorstel niet. Het probleem blijft 
dus verder bestaan. 

 
e. Luchtkwaliteit zwembad: hernemen infomoment 

 
In 2013 en 2014 werden inspanningen gedaan om de luchtkwaliteit van 
het zwembad te verbeteren: technische installaties werden aangepast 
en/of bijgesteld maar ook de dienstdoende redder moest een aantal 
afspraken in acht nemen in functie van het monitoren van factoren 
bepalend voor de luchtkwaliteit en in functie van te ondernemen acties 
wanneer deze factoren bepaalde grenswaarden overschreden. Voor de 
diverse redders die actief waren/zijn in ons zwembad werd daarom een 
infomoment georganiseerd. 
 
Vanaf dit jaar is het gehalte chloramines in de omgevingslucht (dit gehalte 
is de indicator voor de luchtkwaliteit) ook opgenomen in de VLAREM-
wetgeving. Dit gehalte zal op onaangekondigde tijdstippen gecontroleerd 
worden door een erkend labo aangesteld door Toezicht Volksgezondheid. 
 
Het is daarom heel belangrijk:  

• dat de technische installaties goed werken en goed reageren. Dit 
behoort tot de opdracht van de onderhoudsfirma van het zwembad. 

• dat de dienstdoende redders zich houden aan de gemaakte 
afspraken. Daarom wenst het gemeentebestuur dat elke redder die 
ingeschakeld wordt in de werking van ons zwembad (hetzij 
personeel, hetzij externe redders zoals clubredders) opnieuw 
deelneemt aan dit infomoment. Indien er niet wordt deelgenomen 
aan dit infomoment, kan de betreffende redder na 1 juli niet meer 
ingeschakeld worden als redder in ons zwembad. De redder die 
deelneemt zal ook een formulier moeten ondertekenen dat hij de 
afspraken gesteld in dit infomoment zal naleven. Tijdens dit 
infomoment wordt ook het toezichtsplan van het zwembad 
toegelicht. Het toezichtsplan zegt wat een redder moet doen in 
normale en buitengewone situaties (noodgevallen) als hij alleen 
aan het bad staat en er geen andere redder of toezichter aanwezig 
is. 

 
v. Op te starten of opgestarte overheidsopdrachten: 

 
a. Veldverlichting stadion 

• Studiebureau en opdrachtgever = Eandis. 
• Moet uitgevoerd zijn tegen 1 september. 

 
b. Aanleg 4de tennisterrein: 

• Opstart dossier in het najaar. Het dossier wordt opgesplitst in 2 
delen: 

o Aanleg van het 4de terrein 
o Herziening van de veldverlichting. Voor dit dossier zal 

Eandis opnieuw optreden als studiebureau en 
opdrachtgever in het kader van een raamcontract dat is 
afgesloten tussen het gemeentebestuur en Eandis. 

• Moet uitgevoerd zijn tegen 1 april 2017. 
 

c. Fietscrossparcours: een voorstel gegroeid uit een overleg met jongeren, 
de jeugddienst en uitwerkt door de sportdienst overschrijdt het voorziene 
budget. Daarom is aan de jeugddienst gevraagd om dit dossier te 
herbekijken en nieuwe voorstellen uit te werken. 

 
d. e   f : verharding binnen de omheining van het kunstgrasterrein, berging  

t.h.v. het kunstgrasterrein en kleine tractor. 
 

Er is nog restbudget binnen het dossier ‘aanleg van het 
kunstgrasterrein’. Bedoeling is om met dit budget de braakliggende 
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zones binnen de omheining van het kunstgrasterrein te verharden, op 
deze verharde zone dan een berging te voorzien waarin dan het 
onderhoudsmateriaal (sleepborstel, sleepmat en nog aan te kopen kleine 
tractor) kan geplaatst worden. 
 
Er stellen zich echter problemen bij de afwatering als deze zones verhard 
worden. De infrastructuurwerken die moeten worden uitgevoerd om dit 
probleem op te lossen overschrijden het restbudget. Momenteel worden 
andere pistes bekeken. 
 

g. Vrijetijdssite Outrijve. 
 

De sportdienst werkte een voorstel uit voor een aan te bouwen 
multifunctioneel gebouw dat ook voldoet aan de beperkte verzuchtingen van 
de sportgebruikers op de site van Outrijve. Schepen Lut liet dit ontwerp 
ramen. Het ontwerp en de cijfers werden aan de jeugddienst bezorgd om dit 
verder te concretiseren en te finaliseren. 

 
c. Het gemeentelijk jaarverslag 2015 – onderdeel sport 

 
Het gemeentelijk jaarverslag wordt ter zitting overlopen en toegelicht. De raad van 
bestuur heeft geen vragen daaromtrent. Het integrale jaarverslag zal na goedkeuring door 
de gemeenteraad terug te vinden zijn op de gemeentelijke website. 
 
Enkele cijfers: 
 
omschrijving in uit 

investeringen 
kunstgrasterrein  449.867,00 euro 
relighting sportzaal 1  21.780,00 euro 

toelagen 
toelage aan sportverenigingen  20.000 euro 
impulstoelage aan grote sportverenigingen  9.166,00 euro 
BLOSO-toelage 21.981,00 euro  

sportaanbod 
sportaanbod 50.490,90 euro 21.678,55 euro 

accommodatie 
verhuur sportaccommodatie 86.431,46 euro  
herstellingswerken  16.060,31 euro 
onderhoudscontracten  39.458,08 euro 
nutskosten (inclusief nutstoelage KVK Avelgem)  116.295,30 euro 
herstellingsmateriaal  4.428,86 euro 
schoonmaakproducten  3.784,98 euro 

personeelskost: cijfers niet openbaar 
 

 
6. Promotie en animatie 

 
a. Fiscale attesten 2015 

 
Alle kinderen deelgenomen aan het sportaanbod in 2015 hebben het fiscaal attest voor 
sportieve opvang ontvangen. Het bedrag van dit attest kan in mindering gebracht worden van 
het belastbaar inkomen van de ouder(s). 
 

b. Betalingsmodaliteiten: 
 
Binnen vzw Sportbeheer gold de regel: ‘een inschrijving is pas definitief na betaling’. De klant 
moest dus betalen bij inschrijving. Sedert 1 januari 2014 is de sportwerking gemeentelijk 
geworden en daar gold de regel van facturatie en overschrijving na afloop van de activiteit. 
Dit bracht heel wat extra administratie met zich mee waardoor uiteindelijk beslist is om terug 
over te stappen naar de regel ‘betalen bij inschrijving’ vanaf 1 juli 2016. Hierdoor moeten er 
nadien geen facturen meer worden opgemaakt en is er ook zekerheid omtrent de betaling 
(het aantal openstaande facturen was soms aanzienlijk). We moeten dan ook de klant 
opnieuw de mogelijkheid geven om te kunnen betalen bij inschrijving hetzij online (webshop) 
hetzij aan het loket. Vandaar dat er aan het loket opnieuw BANCONTACT is geïnstalleerd die 
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ditmaal rechtstreeks verbonden is met de gemeentelijke boekhouding. Via ingave van een 
code komt het bedrag onmiddellijk op de juiste boekhoudkundige post terecht. 

 
c. Lijst van de erkende sportieve evenementen 

 
Het gemeentebestuur erkende naast sportverenigingen ook een aantal organisatoren van 
sportieve evenementen waardoor deze organisatoren dezelfde voordelen hebben (goedkoop 
tarief, gratis logistieke en promotionele ondersteuning, …) als de erkende sportverenigingen. 
 
De erkende sportieve evenementen zijn: 

o De cyclocross (Dave Lampole) 
o De Guldensporenwandeltocht (De Waterhoekstappers) 
o De wandeltocht van de Vlaamse Diabetes Liga (Vlaamse Diabetes Liga) 
o Dansoptreden ARIADNE-EUREKA 

 
d. Samenwerking met UBUNTU 

 
In het kader van het voldoen aan beleidsprioriteit 4 van het sport-voor-allen-decreet 
(ontplooien van initiatieven gericht op mensen waarvoor financiële of fysieke drempels 
bestaan) werd een samenwerking aangegaan met UBUNTU. UBUNTU kon rekenen op een 
wekelijks gratis sportsessie in het sportcentrum geleid door een sportanimator van de 
sportdienst net zo lang dit initiatief betoelaagd werd via het sport-voor-allen-decreet.  
 
Aangezien dit decreet echter eind vorig jaar werd opgezegd, verviel ook deze betoelaging. Het 
initiatief wordt echter gratis verder gezet tot het einde van dit schooljaar. 
 
Aan UBUNTU zal een betalend voorstel gedaan worden om dit initiatief ook volgend schooljaar 
verder te zetten onder de voorwaarden die ook erkende verenigingen kunnen bekomen 
namelijk: 

o Het afhuren van de sportaccommodatie aan het voordelige tarief van erkende 
sportverenigingen 

o Het inschakelen van een sportanimator aan het voordelige tarief van een monitor. 
 

e. Campagnes Sport Vlaanderen 
 
De sportdienst tekende in op de 2 campagnes van Sport Vlaanderen 
 

a. Time Out tegen Pesten 
 
Is vooral een sensibiliseringscampagne. In het sportcentrum hangen affiches 
hieromtrent en de sportdienst beklemtoont deze campagne bij de deelnemertjes aan 
het sportaanbod (sportacademie, sportkampen, …).  De campagne wordt ook 
regelmatig vermeld in de digitale nieuwsbrief. 
 

b. Week van de sportclub 
 
Sport Vlaanderen organiseert deze campagne dit jaar 2x: éénmaal in mei, éénmaal in 
september. De sportdienst tekende enkel in voor de campagne in september onder 
het reeds gekende en vertrouwde format. 
 

f. (Sport)aanbod: 
 

a. Het reguliere aanbod 3de trimester 
 
Dezelfde activiteiten van het 1ste en 2de trimester worden verder gezet. In het 
zwemtraject (van leren zwemmen tot de zwemschool) werden wel nieuwe initiatieven 
gestart om bepaalde fases in het zwemtraject te kunnen overbruggen. Voor sommige 
kinderen bleek de stap van de ene fase naar de andere fase te groot en moest er dus 
een tussenfase worden gecreëerd. 
 

b. Sportelen: dit jaar stopte Sport Vlaanderen de ‘Sportelcampagne’. In 2016 kunnen we 
dus geen ‘Sportelgemeente’ meer worden. Een aantal activiteiten ontstaan door de 
Sportelcampagne worden wel verder gezet. 
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i. Seniorensportdag in Deerlijk op 22/09/16: de sportdienst tekende in voor dit 
initiatief. De nodige promotie hiervoor zal gemaakt worden naar de 
seniorenverenigingen. 
 

ii. West-Vlaanderen blijft bewegen in Moorslede op 12/05/16: de sportdienst 
tekende niet in voor dit initiatief. Senioren uit Avelgem kunnen wel zelf 
rechtstreeks inschrijven als ze dit willen. 

 
iii. Eigen aanbod:  

o  de sportdienst organiseert voor de senioren yoga en seniorenzwemmen 
met aquagym. Daarnaast kunnen ze natuurlijk ook deelnemen aan het 
ander aanbod (ochtend- en middagzwemmen, badminton, …) maar 
deze activiteiten staan open voor alle leeftijdsgroepen. 

o  er komt geen lokale seniorensportdag dit jaar. Er wordt ingezet op de 
seniorensportdag op 22/09/16 in Deerlijk. 
 

c. Interscolaire sport 3de trimester: onderstaande activiteiten voor de lagere scholen van 
Avelgem of voor de secundaire scholen van Avelgem staan gepland in het derde 
trimester. 
 

i. Interscolair minivoetbal 2de graad lager onderwijs op 27/04/16  
ii. Interscolaire wandeltocht en prijsuitreiking lager onderwijs op 25/05/16 
iii. Minivoetbaltornooi secundair onderwijs op 18 mei: zal waarschijnlijk niet of in 

aangepaste vorm doorgaan. 
 

d. Sportkampen 
 

Tijdens de grote vakantie staan gepland: 
 

o Tijdens de eerste 2 volledige weken van juli: 
o  Omnisportkampen voor het lager onderwijs 
o  Adventure kampen voor het secundair onderwijs (tot en met 4de 

secundair) 
o Tijdens de 3de week (18-19-20 juli): een sport-spel-belevingskamp in 

samenwerking met de jeugddienst. 
 

 
e. Evenementen 3de trimester en najaar: 

 
i. Guldensporenwandeltocht op 25/06/16 

 
ii. Wielerwedstrijden in Outrijve 

 
iii. Buitenspeeldag op 13/04/16: geslaagde editie. Ondanks het minder goede 

weer toch een 200-tal kinderen. 
 

iv. Ronde van Vlaanderen op 03/04/16 + event Session12: Dave Lampole 
organiseerde voor, tijdens en na de passage van de RVV een sfeerevent t.h.v 
het ontmoetingscentrum te Kerkhove. Dit event was zeer geslaagd en is zeker 
voor herhaling vatbaar. 

 
v. Feesteloop: problematiek seingevers 

De persoon die namens het Feesteworpcomité instond voor de seingevers 
voor de Feesteloop haakt af. Ook Kristof Balcaen, waarop we vroeger konden 
terugvallen voor seingevers voor wielerwedstrijden, staat enkel nog in voor 
seingevers voor de wedstrijden van zijn eigen club. Het gemeentebestuur kan 
onmogelijk deze taak overnemen. Het aantal evenementen (vooral 
wielerwedstrijden) die op ons grondgebied passeren en die nood hebben aan 
seingevers is aanzienlijk waardoor het gemeentebestuur de organisatoren 
telkens verzoekt om zelf voor hun seingevers in te staan. Dit principe wordt 
ook gehanteerd voor de Feesteloop. Weliswaar wordt momenteel door de 
sportdienst gepolst bij de stewards van Zulte-Waregem of zij voor een beperkt 
aantal evenementen in de regio (waaronder de Feesteloop) zouden kunnen 
instaan voor de seingevers. Er is hier echter nog geen ‘doorbraak’. De 
besprekingen lopen verder. 
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vi. Wandeltocht VDL op 20/11/16: op 20 november 2016 gaat de derde editie 
van de wandeltocht van de Vlaamse Diabetes Liga Afdeling Kortrijk door. 
Start- en aankomstplaatst zijn ons sportcentrum. Aan KB Avelgem en Kerdavo 
Avelgem wordt gevraagd om geen thuiswedstrijden in te plannen op 
zaterdagnamiddag 19 november en op zondag 20 november (ganse dag). Aan 
KVK Avelgem wordt gevraagd om zo weinig mogelijk thuiswedstrijden in te 
plannen op zondag 20 november. 

 
f. Vormingen / opleidingen / workshops: 

 
i. Demo- en infosessie elektrische fietsen (onder voorbehoud) 

De grote hype van de ‘nieuwsgierigheid’ naar elektrische fietsen is bij de 
senioren aan het wegebben. De meeste senioren hebben reeds een elektrische 
fiets of kennen andere senioren die dergelijke fiets hebben en gaan dan bij 
deze senioren te rade voor de nodige informatie. Vandaar dat de 
belangstelling voor een mogelijke demo- en infosessie veel minder groot is 
dan vorig jaar. Het is dan ook zeer goed mogelijk dat deze info- en 
demosessie dit jaar niet georganiseerd wordt. 

 
ii. Opleiding AED op 10/05/16: 

Bij de aankoop van de 3 AED-toestellen in 2014 werd een overeenkomst 
gesloten met het Rode Kruis Vlaanderen in het kader van het behalen van het 
label ‘Hartveilige gemeente’. 
 
Een van de voorwaarden was het organiseren van 3 opleidingen AED: 

- Een opleiding voor het gemeentepersoneel (is doorgegaan op 29/10/14 
en moet wat betreft het sportdienstpersoneel 2-jaarlijks herhaald 
worden) 

- Een opleiding voor leden van de erkende Avelgemse verenigingen en de 
gemeentelijke adviesraden (is doorgegaan op 25/02/15) 

- Een opleiding voor de inwoners van Avelgem 
 
De opleiding voor de inwoners gaat door op dinsdag 10 mei in het cafetaria 
van de sporthal. Ook het sportdienstpersoneel dat om de 2 jaar opnieuw moet 
deelnemen, sluit aan bij deze opleiding.  
 
Momenteel is deze opleiding reeds volzet, waardoor een tweede opleiding op 
woensdag 11 mei eveneens wordt georganiseerd. 

 
g. UIT-pas: stand van zaken: 

 
De proefperiode is voorbij en werd geëvalueerd. De UIT-pas blijkt momenteel geen groot 
succes te zijn. Daarom: 
 
- Wordt het aantal sportproducten waarvoor men punten kan sparen uitgebreid met het 

volledige sportaanbod 
 

vroeger nu 
publiekzwemmen • Publiekzwemmen 

• alle activiteiten van het zwemtraject 
(zwemlessen, zwemvervolmaking, 
zwemschool) 

basketbal basketbal 
yoga yoga 
badminton badminton 
sportkampen sportkampen 
 sportacademie 
 kleuterturnen 

 
De beperking van 1 punt sparen in het sportcentrum per week blijft wel bestaan. 
 
Voor activiteiten van clubs (clubtrainingen) en de dansschool (ook geen organisatie van 
de sportdienst) kunnen geen punten worden gespaard. 

 
- Wordt het aantal producten waarvoor mensen in armoede een korting van 80% konden 

krijgen ook uitgebreid: 
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vroeger nu 
sportkampen sportkampen 
 sportacademie 
 kleuterturnen 
 ganse aanbod van het zwemtraject 
 zwemabonnementen (geen losse beurten) 

 
 

h. Promotiekanalen: 
 

a. Digitale nieuwsbrief: uitbreiding bestand abonnees 
 

• De digitale nieuwsbrief van de sportdienst is/wordt een krachtig 
communicatiemiddel. Alle deelnemers aan het sportaanbod van de sportdienst 
worden toegevoegd aan het nieuwsbriefbestand tenzij zij dit expliciet niet wensen. 
Hierdoor is het aantal abonnees dit schooljaar gestegen van 425 tot 722 (= een 
stijging met 70%). De deelnemers aan het sportaanbod van het derde trimester 
moeten nog toegevoegd worden aan de abonneelijst waardoor er uiteindelijk meer 
dan 800 abonnees zullen zijn. 

• Als je als erkende sportvereniging informatie wenst te verspreiden onder de vele 
nieuwsbriefabonnees dan mag je dit doorgeven aan de sportdienst 
(sport@avelgem.be) die dit dan al dan niet zal opnemen in de digitale nieuwsbrief 
of in een digitale flash (een kort bericht gestuurd naar de abonnees). 

 
b. Website: nieuwe structuur, nieuwe lay-out, deelbeheer door sportdienst 

 
• De meeste gemeenten van de regio hebben hun website laten ontwikkelen door 

LEIEDAL. Leiedal heeft recentelijk de structuur en lay-out van de website 
aangepast zodat deze ook gemakkelijk consulteerbaar is op smartphone en tablet. 
Bij deze aanpassing is er ook gebruiksrecht gegeven aan de sportdienst om 
inhoudelijk items toe te voegen of aan te passen op het ‘sportgedeelte’ van de 
site. Dit is een grote vooruitgang aangezien vroeger alle informatie moest 
doorgespeeld worden aan de communicatiedienst die deze info dan op de site 
plaatste. Nu kan de sportdienst dat met tamelijk grote vrijheid rechtstreeks doen. 

 

7. Pré-adviezen en adviezen 
 

a. Antwoord gemeentebestuur op geformuleerde adviezen: geen nieuwe adviezen 
geformuleerd sedert laatste algemene vergadering. 
 

b. Nieuwe pré-adviezen en adviezen:  
i. het sportraadbestuur zal het gemeentebestuur het probleem van het negeren van 

het parkeerverbod t.h.v. inrijpoort van het stadion voorleggen en het 
gemeentebestuur vragen wat de mogelijke oplossingen hiervoor zijn (zie 
dagordepunt 5.a.). 

 
 
8. Varia en rondvraag 
 

a. Voorlopig uitstel herziening subsidiereglement: 
 
Omdat voorzitter Lieven deel uitmaakt van deze werkgroep ligt dit dossier voorlopig stil. 
Francky zal in samenspraak met Lieven kijken of dit dossier toch nog kan afgerond worden 
voor de zomervakantie. De krachtlijnen voor de veranderingen blijven alvast gehandhaafd: 
� Waarop wenst het gemeentebestuur het accent te leggen (jeugdwerking, breedtesport, 

competitiesport, topsport, …)? 
� Herzien = vereenvoudigen -> ‘keep it simple’ zowel om een aanvraag in te vullen, een 

aanvraag in te dienen als om de subsidie te berekenen 
� Herzien = moderniseren -> b.v. online-aanvragen mogelijk maken 
� Subsidies per vereniging zo weinig mogelijk laten schommelen in een legislatuur (dus 

niet het ene jaar een hoge subsidie en het jaar erop een aanzienlijke lagere subsidie 
voor een vereniging) 

 
 

b. Problematiek stijgend aantal jeugdleden 
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Alex wijst de raad van bestuur op het stijgend aantal inwoners in onze gemeente (nieuwe 
wijken -> nieuwe jonge inwoners) en het daaraan gekoppeld toenemend aantal jeugdleden 
in de verschillende verenigingen. Meer jeugdleden betekent meer jeugdploegen, meer 
trainingen dus nood aan meer accommodatie.  
 
Het gemeentebestuur (schepen Lut en Francky) zijn zich bewust van deze problematiek die 
onderdeel uitmaakt van een gemeentelijke visie op middellange termijn. Deze 
problematiek moet echter ook gezien worden in een ruimere dan de sportieve context. Zo 
zal onder andere ook rekening moeten gehouden worden met fusieplannen (fusies van 
kleinere gemeenten) die momenteel op federaal niveau aan belang winnen. Het is nog niet 
duidelijk in welke richting deze trend zich zal ontwikkelen. 
 
 

c. Volgende vergadering 
 
Datum nog niet gekend maar in ieder geval binnen de 2 maanden, gekoppeld aan een 
algemene vergadering in functie van de wijzigingen van de samenstelling van de raad van 
bestuur en van het huishoudelijk reglement. 

 
 
 
 
 
 
 
Verslaggever: Francky Platteau, diensthoofd sport  

namens en met goedkeuring van het verslag door 
 
 
 
 
Sammy Coulembier           Lien Vandermeersch 
Voorzitter ad interim sportraad        secretaris ad interim sportraad 


