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Betreft : verslag algemene vergadering sportraad 
 

Aanwezigheden leden 

 
Aanwezig of latere vervoeging van de vergadering: 22 
 

instantie naam voornaam 

Avelgemse Duikschool Dalton De Meyer Roland 

Bekaert Lijnvissers Dendauw Gerry 

Club Rugge Callens Bram 

De Gouden Karpervissers Vanderschelden Freddy 

De moedige duif Outrijve Verhelle Ivan 

De Moedige Zangers Avelgem Taelman Silvain 

deskundige Seynaeve Lieven 

FC De Paljas Lampole Kurt 

FC Paljaskes Lamon Jean 

Hippodroom De Oude Schelde Outrijve Desrumaux Stefaan 

Karate-Do Verriest Johan 

Kerdavo Vandamme Heidi 

Kloron Yachting Club Avelgem Byttebier Wouter 

KM De Boomgaardvink Waarmaarde Van Geersdaele Rosa 

KM De Zingende Vogels Avelgem Eggermont Jules 

Koninklijke Basket Avelgem vzw Frooninckx Alex 

Koninklijke Lijnvissersclub De Snoevers Vervaeke Aswin 

Run For Fun Debode Carine 

Scheldezonen Delapierre Fernand 

Skibo Callewaert Jean Claude 

Vissersclub "Onder Ons" Outrijve Vanhamme Luc 

Wielerclub Demeyer Hand in Hand Demets Stephan 

 
Verontschuldigd: 6 

 

instantie naam voornaam 

Gemeenschapsonderwijs Avelgem Vandermeersch Lien 

No Limit Team Avelgem Coulembier Sammy 

Sint-Jan Berchmanscollege Vanwambeke Lieve 

Tennisclub Avelgem Dejaegher Philippe 

Ter Muncken Smashers Desimpel Karl 

Wielerclub Avelgem Herman Lieven 

 
Afwezig: 4 
 

instantie naam voornaam 

Basisschool De Toekomst Rommens Piet 

KVK Avelgem Ghysels Chris 

VK Moduleo Tranoy Cedrik 

Wielertoeristenclub Olympia Dedeken Alain 

A   V   E   L   G   E   M 
 

uw kenmerk| 
ons kenmerk| 

 
160627 verslag AV 

|contact 
|datum 

Francky Platteau 
28/06/16 
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Minstens de helft van de leden moet aanwezig zijn om de vergadering te kunnen laten doorgaan. 22 
van de 32 leden zijn aanwezig, de vergadering mag doorgaan. 

 

 

Aanwezigheden waarnemers 

 

Aanwezig: 1 

 

sportdienst Platteau Francky 

 

Verontschuldigd: 4 (gemeenteraad op hetzelfde moment als de algemene vergadering) 

 

CD&V Deseyn Lut 

Gemeentebelangen Kempinaire Jan 

N-VA Van Seymortier Kris 

sp.a Platteau Sandra 

 

 

 

Opmerking vooraf 

 

Ondanks de ongelukkige timing voor deze vergadering (EK voetbal, proclamaties in diverse 
scholen, gemeenteraad op hetzelfde moment), kan de vergadering toch doorgaan (22 van de 32 
stemgerechtigde leden aanwezig) waarvoor een welgemeende dank. 
 

 

1. Overlopen en goedkeuren vorig verslag d.d. 01/03/16 

 

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, zijn er geen wijzigingen waarvan de sportraad acte 
dient te nemen. 

 
3. Geformuleerde adviezen sedert 1 maart 2016: 

 

Geen nieuwe adviezen geformuleerd sedert 01/03/16. 
 
4. On hold zetten werking commissies 

 
Omdat er vaak dubbel werk werd geleverd (werk binnen de commissies werd herhaald binnen 
de raad van bestuur), werd beslist om de commissies on hold te zetten. De 
verenigingen/instanties vertegenwoordigd in de raad van bestuur die zowel een afgevaardigde 
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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 van de raad van bestuur: 

 
a. Aanstelling Alex Frooninckx als bestuurslid: 

 
Namens de basketbalclub KB Avelgem wordt Alex Frooninckx afgevaardigd naar de raad 
van bestuur ter vervanging van Sammy Coulembier (Sammy blijft wel in het bestuur: zie 
verder). 
 
Aan de algemene vergadering wordt gevraagd om Alex aan te stellen als nieuw 
bestuurslid. De algemene vergadering verleent haar unaniem akkoord. 
 

b. Ontslag Petra Depaepe als bestuurslid:  
 
Namens het No Limit Team (NLT) was Petra Depaepe afgevaardigd naar de raad van 
bestuur. In overleg tussen het No Limit Team, Petra Depaepe en Sammy Coulembier 
(Sammy is lid van het NLT) werd beslist om Sammy af te vaardigen naar de raad van 
bestuur als vertegenwoordiger voor het NLT waardoor Petra haar ontslag moest indienen. 

 
De algemene vergadering neemt acte van dit ontslag. 
 

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: 
 
c. Aanpassing huishoudelijk reglement gemeentelijke sportraad:  

 
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: 

• Voorzitter ad interim Sammy -> man 

• Secretaris ad interim Lien -> vrouw 

• Een derde bestuurslid dat man of vrouw man zijn 

 

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

uit: 

• Voorzitter Lieven -> man 

• Secretaris Sammy -> man 

• 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 algemene vergadering. De algemene 
vergadering verleent haar unanieme goedkeuring. 

 
5. Actenames 

 

a. Stopzetting BLOG sportraad: 
 
De verslagen van de commissies, de raad van bestuur en de algemene vergadering werden 
tot voor kort ook gepubliceerd op een gratis BLOG. De ontwikkelaar van deze BLOG vraagt 
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nu echter een financiële tegemoetkoming om de BLOG in stand te houden. De BLOG wordt 
dan ook stopgezet. 
 

b. Privacy-wetgeving en adressenbestand digitale nieuwsbrief: 
 
De digitale nieuwsbrief van de sportdienst is 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%).  
 
Evenwel mag deze ‘automatische’ toevoeging niet volgens de privacy-wetgeving. We 
mogen wel een mailtje sturen naar de deelnemers aan het sportaanbod met de vraag om 
zich zelf in te schrijven voor onze nieuwsbrief. De omgekeerde weg die de sportdienst tot 
nu toe volgde (automatisch de deelnemers inschrijven voor de nieuwsbrief, hen daarvan 
per mail op de hoogte brengen met vermelding van de mogelijkheid om uit te schrijven) 
mag dus volgens de privacy-wetgeving niet. 
 
 

6. Stand van zaken van dossiers: 

 

a. Parkeerverbod aan de groene poorten van het voetbalstadion: 
 

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 heeft dit probleem voorgelegd  
aan het gemeentebestuur met de vraag wat er kan gedaan worden tegen dit foutparkeren. 
Het bleek immers dat de politie alvast geen PV hiervoor kan opmaken en ook niet de 
opdracht kan geven om de foutparkeerders te laten wegtakelen. 
 
Het gemeentebestuur laat op korte termijn extra borden ‘doorgang vrijhouden voor de 
hulpdiensten’ aanmaken en deze uithangen op de betreffende poorten. Op langere termijn 
wordt nagegaan hoe de parkeerproblematiek rond het sportcentrum integraal kan 
aangepakt worden. 
 

b. 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 of 2018. 
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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, …). 

 
c. 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 (Heiko 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 Heiko Ledoux als naar de huidige uitbater van café de Paljas 
Ronny Vindevogel met het verzoek om de ganse veldverlichtingsinstallatie (armaturen, 
bekabeling, ….) te (laten) verwijderen op kosten van de eigenaar (Heiko). 

 
Wanneer dit gebeurd is, kan het gemeentebestuur de palen verwijderen. 
 
Intussen werd opdracht gegeven aan Eandis om zowel de palen als de volledige 
veldverlichtingsinstallatie te verwijderen. 

 

d. Veldverlichting voetbalstadion: 
 
Bij een tussentijdse controle eind 2015 liet de Koninklijke Belgische Voetbalbond weten dat 
zij voor de  terreinen 1 en 2 op het voetbalstadion ‘Ter Muncken’ geen toestemming meer 
zou verlenen om tijdens het seizoen 2016-2017 avondwedstrijden te spelen op deze 
terreinen omdat de bestaande veldverlichting de opgelegde normen qua lichtsterkte niet 
haalde. 
  
Daarom werd het voorstel gelanceerd om de verlichtingstoestellen op terrein 1 (inclusief 
alle voorschakelapparatuur) te vervangen, de ‘oude’ verlichtingstoestellen van terrein 1 te 
recupereren en deze extra (op elke mast 1 extra armatuur) bij te plaatsen op terrein 2. 
  
Tijdens een plaatsbezoek van Eandis bleek echter dat het voorstel geen goed idee was 
omdat de ‘oude’ verlichtingsarmaturen hun levensduur al ruim hadden overschreden en 
dus geen oplossing zouden bieden voor terrein 2. 
  
Daarom werd geopteerd om ook op terrein 2 de verlichtingstoestellen (inclusief alle 
voorschakelapparatuur) te vervangen. 
  
Het vernieuwen van de verlichtingstoestellen van het voetbalstadion kadert in een 
overeenkomst die de gemeente afsloot met Eandis op 30 september 2013.  Eandis diende 
een offerte in voor het wegnemen van de huidige verlichtingstoestellen en deze te 
vernieuwen door voldoende krachtige en energiebesparende projectoren, gekeurd door een 
erkend organisme. 
  
Aan de gemeenteraad werd in zitting van 27 juni de goedkeuring gevraagd (en bekomen) 
voor deze offerte om aldus deze opdracht te kunnen gunnen aan Eandis.  
 

e. Dakdichting sportcentrum 
 
De architect aangesteld om het dossier ‘dakdichting sportcentrum’ voor te bereiden stelde 
vast dat de waterinsijpeling niet zozeer te wijten is aan een slecht dak (althans wat de 
sportzalen en het voetbalstadion betreft) maar wel veroorzaakt wordt door: 
 



 

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 Scheuren in de gevels, voornamelijk ter hoogte van de spanten die het dak dragen. 
Deze scheuren zijn niet zichtbaar omdat ze achter de bardage (de rode gevelplaten) 
zitten. Om deze te dichten moet de bardage op sommige plaatsen ingekort worden. 
De scheuren zijn een gevolg van het zwaar verkeer op de Doorniksesteenweg. 
 

o Loskomende naden op plaatsen van aanbouwen: aan de ‘oude sporthal’ zijn intussen 
aangebouwd: 

o Het voetbalstadion in 1998 
o Het zwembad in 2001 
o De ‘nieuwe’ sporthal in 2008 

De naden die zich op de verbindingen vinden tussen deze gebouwen zijn zwakke 
plekken en dienen aangepakt te worden. 
 

o Te kleine diameter van één afvoerkanaal: bij het aanbouwen is voor de afwatering van 
de daken op sommige plaatsen gebruik gemaakt van de bestaande afvoerkanalen naar 
de diverse regenpijpen. Nu blijkt de diameter van één afvoerkanaal (tussen de oude 
sporthal en de nieuwe sporthal’ onvoldoende groot te zijn om bij een zware regenbui 
alle water snel te kunnen afvoeren. Dit zal opgelost worden door de helling van een 
deel van het dak van de oude sporthal aan te passen zodat het regenwater dat op dat 
deel valt afgevoerd wordt naar andere regenpijpen (of een nieuwe regenpijp). 
 

o ‘verstorven’ dichtingsrubbers tussen de platen van de lichtstraten. De diverse platen 
van de lichtstraten in de oude sporthal worden samen gehouden door rubbers. Door 
de tand des tijds en de grote temperatuurverschillen op het dak, zijn een aantal 
rubbers nagenoeg ‘verstorven’. Alle rubbers zullen daarom vervangen worden. 

 
De 4 bovenstaande oorzaken worden aangepakt samen met een ‘algemene’ 
onderhoudsbeurt van alle daken + het voorzien van extra spuwers die bij hevige regenval 
het meeste water zullen ‘evacueren’ van de daken zodat er nagenoeg geen stilstaand 
water meer op de daken zal aanwezig zijn. 
 
De architect toonde ook aan dat het dak van het zwembad niet ‘volgens de regels van de 
kunst’ was aangelegd. Nochtans stellen er zich geen problemen met waterinsijpeling in het 
zwembad waarschijnlijk omdat de hellingsgraad van het dak van het zwembad hoog 
genoeg is en de afvoerkanalen ruim genoeg zijn zodat het water op dit dak snel wordt 
‘geëvacueerd’. 

 
f. Aanpassingswerken sanitaire installaties sporthal – zwembad 

 
De sanitaire leidingen (watertoevoer naar douches en toiletten) van de sporthal, die 
dateren van 1993, zijn galvanisé-leidingen. Nadeel van deze materie is dat de leidingen 
geleidelijk aan gaan dichtslibben (hard water + electrolyse op deze leidingen om corrosie 
tegen te gaan) waardoor er minder water door deze leidingen kan gaan. 
 
In 2001 werden op deze leidingen ook de leidingen naar de douches en toiletten van het 
zwembad aangesloten.  
 
Het verder dichtslibben enerzijds (minder aanvoer van water) en de uitbreiding met het 
zwembad anderzijds (meer nood aan watertoevoer) begon een tweetal jaar geleden te 
resulteren in minder waterdebiet in alle douches en alle toiletten van het zwembad en de 
sporthal. Voor het ogenblik is dit debiet onvoldoende om overal een douche te kunnen 
nemen. 
 
Een vernieuwing van de sanitaire leidingen in kunststofmateriaal (geen dichtslibbing meer) 
en van de sanitaire eindpunten (douchekoppen) dringt zich dus op. (= project 1). 
 
Daarnaast groeit de bezetting van de sporthal en het zwembad jaarlijks waardoor er soms 
een groot gebrek aan voldoende kleedkamers en doucheruimtes is in het sportcentrum. 
Vandaar het voorstel om de doucheruimtes in de sporthal te ontdubbelen (= project 2). 
 
De opdracht voor uitvoering van beide projecten werd intussen gegund aan de firma 
Steurbaut uit Maarkedal. De werken moeten uitgevoerd worden in de periode 1 juli – 1 
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september. Het sportcentrum moet gedeeltelijk operationeel blijven wat betreft gebruik 
van kleedkamers en sanitair. In die optiek staat een timingsvergadering gepland met de 
firma Steurbaut op maandag 4 juli. 
 

g. Aanleg 4de tennisterrein 
 
o 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. 

o Moet uitgevoerd zijn tegen 1 april 2017. 
 

h. Aanleg 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. 

 
i. 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. 

 

7. Vraag van de lokale UIT-pas ambtenaar naar een piloot-vereniging voor de UIT-pas 

 

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 per activiteit per week in het sportcentrum blijft wel 
bestaan. 

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

krijgen ook uitgebreid: 
 

vroeger nu 

sportkampen sportkampen 
 sportacademie 
 kleuterturnen 

 ganse aanbod van het zwemtraject 
 zwemabonnementen (geen losse beurten) 

 
- Worden er gemeentelijke acties op touw gezet voor uitdelen van gratis UIT-passen 

(bijvoorbeeld bij opening van het cultuurseizoen kreeg iedereen die een abonnement voor 
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de voorstellingen in Spikkerelle aanschafte een gratis UIT-pas. Er zal ook in het zwembad 
gratis UIT-passen worden uitgedeeld op 1 juli 2016 omdat het zwembad precies op die dag 
15 jaar geleden de deuren opende.) 
 

Voor activiteiten van clubs (clubtrainingen) en de dansschool (ook geen organisatie van de 
sportdienst) kunnen er momenteel nog geen punten worden gespaard en geldt er ook nog geen 
MIA-korting. De lokale UIT-pas-schepen en lokale UIT-pas-ambtenaar zouden dan ook graag 
per sector (jeugd, cultuur, sport) minstens één vereniging willen overtuigen om mee te 
stappen in het UIT-pas-verhaal. Daarom zal een overleg gepland worden met de ‘integrale 
competitieverenigingen (de grote clubs met jeugdwerking) om het UIT-pas-project te 
verduidelijken. Andere verenigingen die eveneens deze uitleg wensen, kunnen dit melden aan 
de sportdienst voor uiterlijk 21 juli. 
 

 
8. Varia en rondvraag 

 
• Sport Vlaanderen (vroeger BLOSO) ontwikkelde een brochure ‘vind je sportclub bij de 

sportfederatie’. In deze brochure kan je alle sportfederaties terugvinden. Wie bijvoorbeeld 
wenst aan te sluiten bij een taekwondo-club in onze regio kan de taekwondo-federatie 
terugvinden in de brochure en bij deze federatie dan informeren naar clubs in onze regio. 
Een erg handige brochure dus. 
 
Ter zitting kunnen geïnteresseerden deze brochure meenemen. Wie niet kon aanwezig zijn 
tijdens deze algemene vergadering, kan nog altijd dergelijke brochure aanvragen bij de 
sportdienst. 

 
• Datum volgende vergadering: nog niet gekend.  

 
 
 
Verslaggever: Francky Platteau, diensthoofd sport  

namens en met goedkeuring van het verslag door 
 
 
 
 
 
 
 
Sammy Coulembier             Lien Vandermeersch 
Voorzitter ad interim              Secretaris ad interim 
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Betreft : verslag algemene vergadering sportraad 
 

Aanwezigheden leden 

 
Aanwezig of latere vervoeging van de vergadering: 22 
 

instantie naam voornaam 

Avelgemse Duikschool Dalton De Meyer Roland 

Bekaert Lijnvissers Dendauw Gerry 

Club Rugge Callens Bram 

De Gouden Karpervissers Vanderschelden Freddy 

De moedige duif Outrijve Verhelle Ivan 

De Moedige Zangers Avelgem Taelman Silvain 

deskundige Seynaeve Lieven 

FC De Paljas Lampole Kurt 

FC Paljaskes Lamon Jean 

Hippodroom De Oude Schelde Outrijve Desrumaux Stefaan 

Karate-Do Verriest Johan 

Kerdavo Vandamme Heidi 

Kloron Yachting Club Avelgem Byttebier Wouter 

KM De Boomgaardvink Waarmaarde Van Geersdaele Rosa 

KM De Zingende Vogels Avelgem Eggermont Jules 

Koninklijke Basket Avelgem vzw Frooninckx Alex 

Koninklijke Lijnvissersclub De Snoevers Vervaeke Aswin 

Run For Fun Debode Carine 

Scheldezonen Delapierre Fernand 

Skibo Callewaert Jean Claude 

Vissersclub "Onder Ons" Outrijve Vanhamme Luc 

Wielerclub Demeyer Hand in Hand Demets Stephan 

 
Verontschuldigd: 6 

 

instantie naam voornaam 

Gemeenschapsonderwijs Avelgem Vandermeersch Lien 

No Limit Team Avelgem Coulembier Sammy 

Sint-Jan Berchmanscollege Vanwambeke Lieve 

Tennisclub Avelgem Dejaegher Philippe 

Ter Muncken Smashers Desimpel Karl 

Wielerclub Avelgem Herman Lieven 

 
Afwezig: 4 
 

instantie naam voornaam 

Basisschool De Toekomst Rommens Piet 

KVK Avelgem Ghysels Chris 

VK Moduleo Tranoy Cedrik 

Wielertoeristenclub Olympia Dedeken Alain 

A   V   E   L   G   E   M 
 

uw kenmerk| 
ons kenmerk| 

 
160627 verslag AV 

|contact 
|datum 

Francky Platteau 
28/06/16 
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Minstens de helft van de leden moet aanwezig zijn om de vergadering te kunnen laten doorgaan. 22 
van de 32 leden zijn aanwezig, de vergadering mag doorgaan. 

 

 

Aanwezigheden waarnemers 

 

Aanwezig: 1 

 

sportdienst Platteau Francky 

 

Verontschuldigd: 4 (gemeenteraad op hetzelfde moment als de algemene vergadering) 

 

CD&V Deseyn Lut 

Gemeentebelangen Kempinaire Jan 

N-VA Van Seymortier Kris 

sp.a Platteau Sandra 

 

 

 

Opmerking vooraf 

 

Ondanks de ongelukkige timing voor deze vergadering (EK voetbal, proclamaties in diverse 
scholen, gemeenteraad op hetzelfde moment), kan de vergadering toch doorgaan (22 van de 32 
stemgerechtigde leden aanwezig) waarvoor een welgemeende dank. 
 

 

1. Overlopen en goedkeuren vorig verslag d.d. 01/03/16 

 

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, zijn er geen wijzigingen waarvan de sportraad acte 
dient te nemen. 

 
3. Geformuleerde adviezen sedert 1 maart 2016: 

 

Geen nieuwe adviezen geformuleerd sedert 01/03/16. 
 
4. On hold zetten werking commissies 

 
Omdat er vaak dubbel werk werd geleverd (werk binnen de commissies werd herhaald binnen 
de raad van bestuur), werd beslist om de commissies on hold te zetten. De 
verenigingen/instanties vertegenwoordigd in de raad van bestuur die zowel een afgevaardigde 
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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 van de raad van bestuur: 

 
a. Aanstelling Alex Frooninckx als bestuurslid: 

 
Namens de basketbalclub KB Avelgem wordt Alex Frooninckx afgevaardigd naar de raad 
van bestuur ter vervanging van Sammy Coulembier (Sammy blijft wel in het bestuur: zie 
verder). 
 
Aan de algemene vergadering wordt gevraagd om Alex aan te stellen als nieuw 
bestuurslid. De algemene vergadering verleent haar unaniem akkoord. 
 

b. Ontslag Petra Depaepe als bestuurslid:  
 
Namens het No Limit Team (NLT) was Petra Depaepe afgevaardigd naar de raad van 
bestuur. In overleg tussen het No Limit Team, Petra Depaepe en Sammy Coulembier 
(Sammy is lid van het NLT) werd beslist om Sammy af te vaardigen naar de raad van 
bestuur als vertegenwoordiger voor het NLT waardoor Petra haar ontslag moest indienen. 

 
De algemene vergadering neemt acte van dit ontslag. 
 

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: 
 
c. Aanpassing huishoudelijk reglement gemeentelijke sportraad:  

 
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: 

• Voorzitter ad interim Sammy -> man 

• Secretaris ad interim Lien -> vrouw 

• Een derde bestuurslid dat man of vrouw man zijn 

 

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

uit: 

• Voorzitter Lieven -> man 

• Secretaris Sammy -> man 

• 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 algemene vergadering. De algemene 
vergadering verleent haar unanieme goedkeuring. 

 
5. Actenames 

 

a. Stopzetting BLOG sportraad: 
 
De verslagen van de commissies, de raad van bestuur en de algemene vergadering werden 
tot voor kort ook gepubliceerd op een gratis BLOG. De ontwikkelaar van deze BLOG vraagt 
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nu echter een financiële tegemoetkoming om de BLOG in stand te houden. De BLOG wordt 
dan ook stopgezet. 
 

b. Privacy-wetgeving en adressenbestand digitale nieuwsbrief: 
 
De digitale nieuwsbrief van de sportdienst is 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%).  
 
Evenwel mag deze ‘automatische’ toevoeging niet volgens de privacy-wetgeving. We 
mogen wel een mailtje sturen naar de deelnemers aan het sportaanbod met de vraag om 
zich zelf in te schrijven voor onze nieuwsbrief. De omgekeerde weg die de sportdienst tot 
nu toe volgde (automatisch de deelnemers inschrijven voor de nieuwsbrief, hen daarvan 
per mail op de hoogte brengen met vermelding van de mogelijkheid om uit te schrijven) 
mag dus volgens de privacy-wetgeving niet. 
 
 

6. Stand van zaken van dossiers: 

 

a. Parkeerverbod aan de groene poorten van het voetbalstadion: 
 

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 heeft dit probleem voorgelegd  
aan het gemeentebestuur met de vraag wat er kan gedaan worden tegen dit foutparkeren. 
Het bleek immers dat de politie alvast geen PV hiervoor kan opmaken en ook niet de 
opdracht kan geven om de foutparkeerders te laten wegtakelen. 
 
Het gemeentebestuur laat op korte termijn extra borden ‘doorgang vrijhouden voor de 
hulpdiensten’ aanmaken en deze uithangen op de betreffende poorten. Op langere termijn 
wordt nagegaan hoe de parkeerproblematiek rond het sportcentrum integraal kan 
aangepakt worden. 
 

b. 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 of 2018. 
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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, …). 

 
c. 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 (Heiko 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 Heiko Ledoux als naar de huidige uitbater van café de Paljas 
Ronny Vindevogel met het verzoek om de ganse veldverlichtingsinstallatie (armaturen, 
bekabeling, ….) te (laten) verwijderen op kosten van de eigenaar (Heiko). 

 
Wanneer dit gebeurd is, kan het gemeentebestuur de palen verwijderen. 
 
Intussen werd opdracht gegeven aan Eandis om zowel de palen als de volledige 
veldverlichtingsinstallatie te verwijderen. 

 

d. Veldverlichting voetbalstadion: 
 
Bij een tussentijdse controle eind 2015 liet de Koninklijke Belgische Voetbalbond weten dat 
zij voor de  terreinen 1 en 2 op het voetbalstadion ‘Ter Muncken’ geen toestemming meer 
zou verlenen om tijdens het seizoen 2016-2017 avondwedstrijden te spelen op deze 
terreinen omdat de bestaande veldverlichting de opgelegde normen qua lichtsterkte niet 
haalde. 
  
Daarom werd het voorstel gelanceerd om de verlichtingstoestellen op terrein 1 (inclusief 
alle voorschakelapparatuur) te vervangen, de ‘oude’ verlichtingstoestellen van terrein 1 te 
recupereren en deze extra (op elke mast 1 extra armatuur) bij te plaatsen op terrein 2. 
  
Tijdens een plaatsbezoek van Eandis bleek echter dat het voorstel geen goed idee was 
omdat de ‘oude’ verlichtingsarmaturen hun levensduur al ruim hadden overschreden en 
dus geen oplossing zouden bieden voor terrein 2. 
  
Daarom werd geopteerd om ook op terrein 2 de verlichtingstoestellen (inclusief alle 
voorschakelapparatuur) te vervangen. 
  
Het vernieuwen van de verlichtingstoestellen van het voetbalstadion kadert in een 
overeenkomst die de gemeente afsloot met Eandis op 30 september 2013.  Eandis diende 
een offerte in voor het wegnemen van de huidige verlichtingstoestellen en deze te 
vernieuwen door voldoende krachtige en energiebesparende projectoren, gekeurd door een 
erkend organisme. 
  
Aan de gemeenteraad werd in zitting van 27 juni de goedkeuring gevraagd (en bekomen) 
voor deze offerte om aldus deze opdracht te kunnen gunnen aan Eandis.  
 

e. Dakdichting sportcentrum 
 
De architect aangesteld om het dossier ‘dakdichting sportcentrum’ voor te bereiden stelde 
vast dat de waterinsijpeling niet zozeer te wijten is aan een slecht dak (althans wat de 
sportzalen en het voetbalstadion betreft) maar wel veroorzaakt wordt door: 
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o Scheuren in de gevels, voornamelijk ter hoogte van de spanten die het dak dragen. 
Deze scheuren zijn niet zichtbaar omdat ze achter de bardage (de rode gevelplaten) 
zitten. Om deze te dichten moet de bardage op sommige plaatsen ingekort worden. 
De scheuren zijn een gevolg van het zwaar verkeer op de Doorniksesteenweg. 
 

o Loskomende naden op plaatsen van aanbouwen: aan de ‘oude sporthal’ zijn intussen 
aangebouwd: 

o Het voetbalstadion in 1998 
o Het zwembad in 2001 
o De ‘nieuwe’ sporthal in 2008 

De naden die zich op de verbindingen vinden tussen deze gebouwen zijn zwakke 
plekken en dienen aangepakt te worden. 
 

o Te kleine diameter van één afvoerkanaal: bij het aanbouwen is voor de afwatering van 
de daken op sommige plaatsen gebruik gemaakt van de bestaande afvoerkanalen naar 
de diverse regenpijpen. Nu blijkt de diameter van één afvoerkanaal (tussen de oude 
sporthal en de nieuwe sporthal’ onvoldoende groot te zijn om bij een zware regenbui 
alle water snel te kunnen afvoeren. Dit zal opgelost worden door de helling van een 
deel van het dak van de oude sporthal aan te passen zodat het regenwater dat op dat 
deel valt afgevoerd wordt naar andere regenpijpen (of een nieuwe regenpijp). 
 

o ‘verstorven’ dichtingsrubbers tussen de platen van de lichtstraten. De diverse platen 
van de lichtstraten in de oude sporthal worden samen gehouden door rubbers. Door 
de tand des tijds en de grote temperatuurverschillen op het dak, zijn een aantal 
rubbers nagenoeg ‘verstorven’. Alle rubbers zullen daarom vervangen worden. 

 
De 4 bovenstaande oorzaken worden aangepakt samen met een ‘algemene’ 
onderhoudsbeurt van alle daken + het voorzien van extra spuwers die bij hevige regenval 
het meeste water zullen ‘evacueren’ van de daken zodat er nagenoeg geen stilstaand 
water meer op de daken zal aanwezig zijn. 
 
De architect toonde ook aan dat het dak van het zwembad niet ‘volgens de regels van de 
kunst’ was aangelegd. Nochtans stellen er zich geen problemen met waterinsijpeling in het 
zwembad waarschijnlijk omdat de hellingsgraad van het dak van het zwembad hoog 
genoeg is en de afvoerkanalen ruim genoeg zijn zodat het water op dit dak snel wordt 
‘geëvacueerd’. 

 
f. Aanpassingswerken sanitaire installaties sporthal – zwembad 

 
De sanitaire leidingen (watertoevoer naar douches en toiletten) van de sporthal, die 
dateren van 1993, zijn galvanisé-leidingen. Nadeel van deze materie is dat de leidingen 
geleidelijk aan gaan dichtslibben (hard water + electrolyse op deze leidingen om corrosie 
tegen te gaan) waardoor er minder water door deze leidingen kan gaan. 
 
In 2001 werden op deze leidingen ook de leidingen naar de douches en toiletten van het 
zwembad aangesloten.  
 
Het verder dichtslibben enerzijds (minder aanvoer van water) en de uitbreiding met het 
zwembad anderzijds (meer nood aan watertoevoer) begon een tweetal jaar geleden te 
resulteren in minder waterdebiet in alle douches en alle toiletten van het zwembad en de 
sporthal. Voor het ogenblik is dit debiet onvoldoende om overal een douche te kunnen 
nemen. 
 
Een vernieuwing van de sanitaire leidingen in kunststofmateriaal (geen dichtslibbing meer) 
en van de sanitaire eindpunten (douchekoppen) dringt zich dus op. (= project 1). 
 
Daarnaast groeit de bezetting van de sporthal en het zwembad jaarlijks waardoor er soms 
een groot gebrek aan voldoende kleedkamers en doucheruimtes is in het sportcentrum. 
Vandaar het voorstel om de doucheruimtes in de sporthal te ontdubbelen (= project 2). 
 
De opdracht voor uitvoering van beide projecten werd intussen gegund aan de firma 
Steurbaut uit Maarkedal. De werken moeten uitgevoerd worden in de periode 1 juli – 1 
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september. Het sportcentrum moet gedeeltelijk operationeel blijven wat betreft gebruik 
van kleedkamers en sanitair. In die optiek staat een timingsvergadering gepland met de 
firma Steurbaut op maandag 4 juli. 
 

g. Aanleg 4de tennisterrein 
 
o 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. 

o Moet uitgevoerd zijn tegen 1 april 2017. 
 

h. Aanleg 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. 

 
i. 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. 

 

7. Vraag van de lokale UIT-pas ambtenaar naar een piloot-vereniging voor de UIT-pas 

 

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 per activiteit per week in het sportcentrum blijft wel 
bestaan. 

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

krijgen ook uitgebreid: 
 

vroeger nu 

sportkampen sportkampen 
 sportacademie 
 kleuterturnen 

 ganse aanbod van het zwemtraject 
 zwemabonnementen (geen losse beurten) 

 
- Worden er gemeentelijke acties op touw gezet voor uitdelen van gratis UIT-passen 

(bijvoorbeeld bij opening van het cultuurseizoen kreeg iedereen die een abonnement voor 
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de voorstellingen in Spikkerelle aanschafte een gratis UIT-pas. Er zal ook in het zwembad 
gratis UIT-passen worden uitgedeeld op 1 juli 2016 omdat het zwembad precies op die dag 
15 jaar geleden de deuren opende.) 
 

Voor activiteiten van clubs (clubtrainingen) en de dansschool (ook geen organisatie van de 
sportdienst) kunnen er momenteel nog geen punten worden gespaard en geldt er ook nog geen 
MIA-korting. De lokale UIT-pas-schepen en lokale UIT-pas-ambtenaar zouden dan ook graag 
per sector (jeugd, cultuur, sport) minstens één vereniging willen overtuigen om mee te 
stappen in het UIT-pas-verhaal. Daarom zal een overleg gepland worden met de ‘integrale 
competitieverenigingen (de grote clubs met jeugdwerking) om het UIT-pas-project te 
verduidelijken. Andere verenigingen die eveneens deze uitleg wensen, kunnen dit melden aan 
de sportdienst voor uiterlijk 21 juli. 
 

 
8. Varia en rondvraag 

 
• Sport Vlaanderen (vroeger BLOSO) ontwikkelde een brochure ‘vind je sportclub bij de 

sportfederatie’. In deze brochure kan je alle sportfederaties terugvinden. Wie bijvoorbeeld 
wenst aan te sluiten bij een taekwondo-club in onze regio kan de taekwondo-federatie 
terugvinden in de brochure en bij deze federatie dan informeren naar clubs in onze regio. 
Een erg handige brochure dus. 
 
Ter zitting kunnen geïnteresseerden deze brochure meenemen. Wie niet kon aanwezig zijn 
tijdens deze algemene vergadering, kan nog altijd dergelijke brochure aanvragen bij de 
sportdienst. 

 
• Datum volgende vergadering: nog niet gekend.  

 
 
 
Verslaggever: Francky Platteau, diensthoofd sport  

namens en met goedkeuring van het verslag door 
 
 
 
 
 
 
 
Sammy Coulembier             Lien Vandermeersch 
Voorzitter ad interim              Secretaris ad interim 
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Betreft : verslag algemene vergadering sportraad 
 

Aanwezigheden leden 

 
Aanwezig of latere vervoeging van de vergadering: 22 
 

instantie naam voornaam 

Avelgemse Duikschool Dalton De Meyer Roland 

Bekaert Lijnvissers Dendauw Gerry 

Club Rugge Callens Bram 

De Gouden Karpervissers Vanderschelden Freddy 

De moedige duif Outrijve Verhelle Ivan 

De Moedige Zangers Avelgem Taelman Silvain 

deskundige Seynaeve Lieven 

FC De Paljas Lampole Kurt 

FC Paljaskes Lamon Jean 

Hippodroom De Oude Schelde Outrijve Desrumaux Stefaan 

Karate-Do Verriest Johan 

Kerdavo Vandamme Heidi 

Kloron Yachting Club Avelgem Byttebier Wouter 

KM De Boomgaardvink Waarmaarde Van Geersdaele Rosa 

KM De Zingende Vogels Avelgem Eggermont Jules 

Koninklijke Basket Avelgem vzw Frooninckx Alex 

Koninklijke Lijnvissersclub De Snoevers Vervaeke Aswin 

Run For Fun Debode Carine 

Scheldezonen Delapierre Fernand 

Skibo Callewaert Jean Claude 

Vissersclub "Onder Ons" Outrijve Vanhamme Luc 

Wielerclub Demeyer Hand in Hand Demets Stephan 

 
Verontschuldigd: 6 

 

instantie naam voornaam 

Gemeenschapsonderwijs Avelgem Vandermeersch Lien 

No Limit Team Avelgem Coulembier Sammy 

Sint-Jan Berchmanscollege Vanwambeke Lieve 

Tennisclub Avelgem Dejaegher Philippe 

Ter Muncken Smashers Desimpel Karl 

Wielerclub Avelgem Herman Lieven 

 
Afwezig: 4 
 

instantie naam voornaam 

Basisschool De Toekomst Rommens Piet 

KVK Avelgem Ghysels Chris 

VK Moduleo Tranoy Cedrik 

Wielertoeristenclub Olympia Dedeken Alain 

A   V   E   L   G   E   M 
 

uw kenmerk| 
ons kenmerk| 

 
160627 verslag AV 

|contact 
|datum 

Francky Platteau 
28/06/16 
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Minstens de helft van de leden moet aanwezig zijn om de vergadering te kunnen laten doorgaan. 22 
van de 32 leden zijn aanwezig, de vergadering mag doorgaan. 

 

 

Aanwezigheden waarnemers 

 

Aanwezig: 1 

 

sportdienst Platteau Francky 

 

Verontschuldigd: 4 (gemeenteraad op hetzelfde moment als de algemene vergadering) 

 

CD&V Deseyn Lut 

Gemeentebelangen Kempinaire Jan 

N-VA Van Seymortier Kris 

sp.a Platteau Sandra 

 

 

 

Opmerking vooraf 

 

Ondanks de ongelukkige timing voor deze vergadering (EK voetbal, proclamaties in diverse 
scholen, gemeenteraad op hetzelfde moment), kan de vergadering toch doorgaan (22 van de 32 
stemgerechtigde leden aanwezig) waarvoor een welgemeende dank. 
 

 

1. Overlopen en goedkeuren vorig verslag d.d. 01/03/16 

 

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, zijn er geen wijzigingen waarvan de sportraad acte 
dient te nemen. 

 
3. Geformuleerde adviezen sedert 1 maart 2016: 

 

Geen nieuwe adviezen geformuleerd sedert 01/03/16. 
 
4. On hold zetten werking commissies 

 
Omdat er vaak dubbel werk werd geleverd (werk binnen de commissies werd herhaald binnen 
de raad van bestuur), werd beslist om de commissies on hold te zetten. De 
verenigingen/instanties vertegenwoordigd in de raad van bestuur die zowel een afgevaardigde 
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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 van de raad van bestuur: 

 
a. Aanstelling Alex Frooninckx als bestuurslid: 

 
Namens de basketbalclub KB Avelgem wordt Alex Frooninckx afgevaardigd naar de raad 
van bestuur ter vervanging van Sammy Coulembier (Sammy blijft wel in het bestuur: zie 
verder). 
 
Aan de algemene vergadering wordt gevraagd om Alex aan te stellen als nieuw 
bestuurslid. De algemene vergadering verleent haar unaniem akkoord. 
 

b. Ontslag Petra Depaepe als bestuurslid:  
 
Namens het No Limit Team (NLT) was Petra Depaepe afgevaardigd naar de raad van 
bestuur. In overleg tussen het No Limit Team, Petra Depaepe en Sammy Coulembier 
(Sammy is lid van het NLT) werd beslist om Sammy af te vaardigen naar de raad van 
bestuur als vertegenwoordiger voor het NLT waardoor Petra haar ontslag moest indienen. 

 
De algemene vergadering neemt acte van dit ontslag. 
 

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: 
 
c. Aanpassing huishoudelijk reglement gemeentelijke sportraad:  

 
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: 

• Voorzitter ad interim Sammy -> man 

• Secretaris ad interim Lien -> vrouw 

• Een derde bestuurslid dat man of vrouw man zijn 

 

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

uit: 

• Voorzitter Lieven -> man 

• Secretaris Sammy -> man 

• 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 algemene vergadering. De algemene 
vergadering verleent haar unanieme goedkeuring. 

 
5. Actenames 

 

a. Stopzetting BLOG sportraad: 
 
De verslagen van de commissies, de raad van bestuur en de algemene vergadering werden 
tot voor kort ook gepubliceerd op een gratis BLOG. De ontwikkelaar van deze BLOG vraagt 
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nu echter een financiële tegemoetkoming om de BLOG in stand te houden. De BLOG wordt 
dan ook stopgezet. 
 

b. Privacy-wetgeving en adressenbestand digitale nieuwsbrief: 
 
De digitale nieuwsbrief van de sportdienst is 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%).  
 
Evenwel mag deze ‘automatische’ toevoeging niet volgens de privacy-wetgeving. We 
mogen wel een mailtje sturen naar de deelnemers aan het sportaanbod met de vraag om 
zich zelf in te schrijven voor onze nieuwsbrief. De omgekeerde weg die de sportdienst tot 
nu toe volgde (automatisch de deelnemers inschrijven voor de nieuwsbrief, hen daarvan 
per mail op de hoogte brengen met vermelding van de mogelijkheid om uit te schrijven) 
mag dus volgens de privacy-wetgeving niet. 
 
 

6. Stand van zaken van dossiers: 

 

a. Parkeerverbod aan de groene poorten van het voetbalstadion: 
 

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 heeft dit probleem voorgelegd  
aan het gemeentebestuur met de vraag wat er kan gedaan worden tegen dit foutparkeren. 
Het bleek immers dat de politie alvast geen PV hiervoor kan opmaken en ook niet de 
opdracht kan geven om de foutparkeerders te laten wegtakelen. 
 
Het gemeentebestuur laat op korte termijn extra borden ‘doorgang vrijhouden voor de 
hulpdiensten’ aanmaken en deze uithangen op de betreffende poorten. Op langere termijn 
wordt nagegaan hoe de parkeerproblematiek rond het sportcentrum integraal kan 
aangepakt worden. 
 

b. 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 of 2018. 
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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, …). 

 
c. 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 (Heiko 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 Heiko Ledoux als naar de huidige uitbater van café de Paljas 
Ronny Vindevogel met het verzoek om de ganse veldverlichtingsinstallatie (armaturen, 
bekabeling, ….) te (laten) verwijderen op kosten van de eigenaar (Heiko). 

 
Wanneer dit gebeurd is, kan het gemeentebestuur de palen verwijderen. 
 
Intussen werd opdracht gegeven aan Eandis om zowel de palen als de volledige 
veldverlichtingsinstallatie te verwijderen. 

 

d. Veldverlichting voetbalstadion: 
 
Bij een tussentijdse controle eind 2015 liet de Koninklijke Belgische Voetbalbond weten dat 
zij voor de  terreinen 1 en 2 op het voetbalstadion ‘Ter Muncken’ geen toestemming meer 
zou verlenen om tijdens het seizoen 2016-2017 avondwedstrijden te spelen op deze 
terreinen omdat de bestaande veldverlichting de opgelegde normen qua lichtsterkte niet 
haalde. 
  
Daarom werd het voorstel gelanceerd om de verlichtingstoestellen op terrein 1 (inclusief 
alle voorschakelapparatuur) te vervangen, de ‘oude’ verlichtingstoestellen van terrein 1 te 
recupereren en deze extra (op elke mast 1 extra armatuur) bij te plaatsen op terrein 2. 
  
Tijdens een plaatsbezoek van Eandis bleek echter dat het voorstel geen goed idee was 
omdat de ‘oude’ verlichtingsarmaturen hun levensduur al ruim hadden overschreden en 
dus geen oplossing zouden bieden voor terrein 2. 
  
Daarom werd geopteerd om ook op terrein 2 de verlichtingstoestellen (inclusief alle 
voorschakelapparatuur) te vervangen. 
  
Het vernieuwen van de verlichtingstoestellen van het voetbalstadion kadert in een 
overeenkomst die de gemeente afsloot met Eandis op 30 september 2013.  Eandis diende 
een offerte in voor het wegnemen van de huidige verlichtingstoestellen en deze te 
vernieuwen door voldoende krachtige en energiebesparende projectoren, gekeurd door een 
erkend organisme. 
  
Aan de gemeenteraad werd in zitting van 27 juni de goedkeuring gevraagd (en bekomen) 
voor deze offerte om aldus deze opdracht te kunnen gunnen aan Eandis.  
 

e. Dakdichting sportcentrum 
 
De architect aangesteld om het dossier ‘dakdichting sportcentrum’ voor te bereiden stelde 
vast dat de waterinsijpeling niet zozeer te wijten is aan een slecht dak (althans wat de 
sportzalen en het voetbalstadion betreft) maar wel veroorzaakt wordt door: 
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o Scheuren in de gevels, voornamelijk ter hoogte van de spanten die het dak dragen. 
Deze scheuren zijn niet zichtbaar omdat ze achter de bardage (de rode gevelplaten) 
zitten. Om deze te dichten moet de bardage op sommige plaatsen ingekort worden. 
De scheuren zijn een gevolg van het zwaar verkeer op de Doorniksesteenweg. 
 

o Loskomende naden op plaatsen van aanbouwen: aan de ‘oude sporthal’ zijn intussen 
aangebouwd: 

o Het voetbalstadion in 1998 
o Het zwembad in 2001 
o De ‘nieuwe’ sporthal in 2008 

De naden die zich op de verbindingen vinden tussen deze gebouwen zijn zwakke 
plekken en dienen aangepakt te worden. 
 

o Te kleine diameter van één afvoerkanaal: bij het aanbouwen is voor de afwatering van 
de daken op sommige plaatsen gebruik gemaakt van de bestaande afvoerkanalen naar 
de diverse regenpijpen. Nu blijkt de diameter van één afvoerkanaal (tussen de oude 
sporthal en de nieuwe sporthal’ onvoldoende groot te zijn om bij een zware regenbui 
alle water snel te kunnen afvoeren. Dit zal opgelost worden door de helling van een 
deel van het dak van de oude sporthal aan te passen zodat het regenwater dat op dat 
deel valt afgevoerd wordt naar andere regenpijpen (of een nieuwe regenpijp). 
 

o ‘verstorven’ dichtingsrubbers tussen de platen van de lichtstraten. De diverse platen 
van de lichtstraten in de oude sporthal worden samen gehouden door rubbers. Door 
de tand des tijds en de grote temperatuurverschillen op het dak, zijn een aantal 
rubbers nagenoeg ‘verstorven’. Alle rubbers zullen daarom vervangen worden. 

 
De 4 bovenstaande oorzaken worden aangepakt samen met een ‘algemene’ 
onderhoudsbeurt van alle daken + het voorzien van extra spuwers die bij hevige regenval 
het meeste water zullen ‘evacueren’ van de daken zodat er nagenoeg geen stilstaand 
water meer op de daken zal aanwezig zijn. 
 
De architect toonde ook aan dat het dak van het zwembad niet ‘volgens de regels van de 
kunst’ was aangelegd. Nochtans stellen er zich geen problemen met waterinsijpeling in het 
zwembad waarschijnlijk omdat de hellingsgraad van het dak van het zwembad hoog 
genoeg is en de afvoerkanalen ruim genoeg zijn zodat het water op dit dak snel wordt 
‘geëvacueerd’. 

 
f. Aanpassingswerken sanitaire installaties sporthal – zwembad 

 
De sanitaire leidingen (watertoevoer naar douches en toiletten) van de sporthal, die 
dateren van 1993, zijn galvanisé-leidingen. Nadeel van deze materie is dat de leidingen 
geleidelijk aan gaan dichtslibben (hard water + electrolyse op deze leidingen om corrosie 
tegen te gaan) waardoor er minder water door deze leidingen kan gaan. 
 
In 2001 werden op deze leidingen ook de leidingen naar de douches en toiletten van het 
zwembad aangesloten.  
 
Het verder dichtslibben enerzijds (minder aanvoer van water) en de uitbreiding met het 
zwembad anderzijds (meer nood aan watertoevoer) begon een tweetal jaar geleden te 
resulteren in minder waterdebiet in alle douches en alle toiletten van het zwembad en de 
sporthal. Voor het ogenblik is dit debiet onvoldoende om overal een douche te kunnen 
nemen. 
 
Een vernieuwing van de sanitaire leidingen in kunststofmateriaal (geen dichtslibbing meer) 
en van de sanitaire eindpunten (douchekoppen) dringt zich dus op. (= project 1). 
 
Daarnaast groeit de bezetting van de sporthal en het zwembad jaarlijks waardoor er soms 
een groot gebrek aan voldoende kleedkamers en doucheruimtes is in het sportcentrum. 
Vandaar het voorstel om de doucheruimtes in de sporthal te ontdubbelen (= project 2). 
 
De opdracht voor uitvoering van beide projecten werd intussen gegund aan de firma 
Steurbaut uit Maarkedal. De werken moeten uitgevoerd worden in de periode 1 juli – 1 
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september. Het sportcentrum moet gedeeltelijk operationeel blijven wat betreft gebruik 
van kleedkamers en sanitair. In die optiek staat een timingsvergadering gepland met de 
firma Steurbaut op maandag 4 juli. 
 

g. Aanleg 4de tennisterrein 
 
o 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. 

o Moet uitgevoerd zijn tegen 1 april 2017. 
 

h. Aanleg 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. 

 
i. 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. 

 

7. Vraag van de lokale UIT-pas ambtenaar naar een piloot-vereniging voor de UIT-pas 

 

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 per activiteit per week in het sportcentrum blijft wel 
bestaan. 

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

krijgen ook uitgebreid: 
 

vroeger nu 

sportkampen sportkampen 
 sportacademie 
 kleuterturnen 

 ganse aanbod van het zwemtraject 
 zwemabonnementen (geen losse beurten) 

 
- Worden er gemeentelijke acties op touw gezet voor uitdelen van gratis UIT-passen 

(bijvoorbeeld bij opening van het cultuurseizoen kreeg iedereen die een abonnement voor 
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de voorstellingen in Spikkerelle aanschafte een gratis UIT-pas. Er zal ook in het zwembad 
gratis UIT-passen worden uitgedeeld op 1 juli 2016 omdat het zwembad precies op die dag 
15 jaar geleden de deuren opende.) 
 

Voor activiteiten van clubs (clubtrainingen) en de dansschool (ook geen organisatie van de 
sportdienst) kunnen er momenteel nog geen punten worden gespaard en geldt er ook nog geen 
MIA-korting. De lokale UIT-pas-schepen en lokale UIT-pas-ambtenaar zouden dan ook graag 
per sector (jeugd, cultuur, sport) minstens één vereniging willen overtuigen om mee te 
stappen in het UIT-pas-verhaal. Daarom zal een overleg gepland worden met de ‘integrale 
competitieverenigingen (de grote clubs met jeugdwerking) om het UIT-pas-project te 
verduidelijken. Andere verenigingen die eveneens deze uitleg wensen, kunnen dit melden aan 
de sportdienst voor uiterlijk 21 juli. 
 

 
8. Varia en rondvraag 

 
• Sport Vlaanderen (vroeger BLOSO) ontwikkelde een brochure ‘vind je sportclub bij de 

sportfederatie’. In deze brochure kan je alle sportfederaties terugvinden. Wie bijvoorbeeld 
wenst aan te sluiten bij een taekwondo-club in onze regio kan de taekwondo-federatie 
terugvinden in de brochure en bij deze federatie dan informeren naar clubs in onze regio. 
Een erg handige brochure dus. 
 
Ter zitting kunnen geïnteresseerden deze brochure meenemen. Wie niet kon aanwezig zijn 
tijdens deze algemene vergadering, kan nog altijd dergelijke brochure aanvragen bij de 
sportdienst. 

 
• Datum volgende vergadering: nog niet gekend.  

 
 
 
Verslaggever: Francky Platteau, diensthoofd sport  

namens en met goedkeuring van het verslag door 
 
 
 
 
 
 
 
Sammy Coulembier             Lien Vandermeersch 
Voorzitter ad interim              Secretaris ad interim 
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Betreft : verslag algemene vergadering sportraad 
 

Aanwezigheden leden 

 
Aanwezig of latere vervoeging van de vergadering: 22 
 

instantie naam voornaam 

Avelgemse Duikschool Dalton De Meyer Roland 

Bekaert Lijnvissers Dendauw Gerry 

Club Rugge Callens Bram 

De Gouden Karpervissers Vanderschelden Freddy 

De moedige duif Outrijve Verhelle Ivan 

De Moedige Zangers Avelgem Taelman Silvain 

deskundige Seynaeve Lieven 

FC De Paljas Lampole Kurt 

FC Paljaskes Lamon Jean 

Hippodroom De Oude Schelde Outrijve Desrumaux Stefaan 

Karate-Do Verriest Johan 

Kerdavo Vandamme Heidi 

Kloron Yachting Club Avelgem Byttebier Wouter 

KM De Boomgaardvink Waarmaarde Van Geersdaele Rosa 

KM De Zingende Vogels Avelgem Eggermont Jules 

Koninklijke Basket Avelgem vzw Frooninckx Alex 

Koninklijke Lijnvissersclub De Snoevers Vervaeke Aswin 

Run For Fun Debode Carine 

Scheldezonen Delapierre Fernand 

Skibo Callewaert Jean Claude 

Vissersclub "Onder Ons" Outrijve Vanhamme Luc 

Wielerclub Demeyer Hand in Hand Demets Stephan 

 
Verontschuldigd: 6 

 

instantie naam voornaam 

Gemeenschapsonderwijs Avelgem Vandermeersch Lien 

No Limit Team Avelgem Coulembier Sammy 

Sint-Jan Berchmanscollege Vanwambeke Lieve 

Tennisclub Avelgem Dejaegher Philippe 

Ter Muncken Smashers Desimpel Karl 

Wielerclub Avelgem Herman Lieven 

 
Afwezig: 4 
 

instantie naam voornaam 

Basisschool De Toekomst Rommens Piet 

KVK Avelgem Ghysels Chris 

VK Moduleo Tranoy Cedrik 

Wielertoeristenclub Olympia Dedeken Alain 

A   V   E   L   G   E   M 
 

uw kenmerk| 
ons kenmerk| 

 
160627 verslag AV 

|contact 
|datum 

Francky Platteau 
28/06/16 
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Minstens de helft van de leden moet aanwezig zijn om de vergadering te kunnen laten doorgaan. 22 
van de 32 leden zijn aanwezig, de vergadering mag doorgaan. 

 

 

Aanwezigheden waarnemers 

 

Aanwezig: 1 

 

sportdienst Platteau Francky 

 

Verontschuldigd: 4 (gemeenteraad op hetzelfde moment als de algemene vergadering) 

 

CD&V Deseyn Lut 

Gemeentebelangen Kempinaire Jan 

N-VA Van Seymortier Kris 

sp.a Platteau Sandra 

 

 

 

Opmerking vooraf 

 

Ondanks de ongelukkige timing voor deze vergadering (EK voetbal, proclamaties in diverse 
scholen, gemeenteraad op hetzelfde moment), kan de vergadering toch doorgaan (22 van de 32 
stemgerechtigde leden aanwezig) waarvoor een welgemeende dank. 
 

 

1. Overlopen en goedkeuren vorig verslag d.d. 01/03/16 

 

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, zijn er geen wijzigingen waarvan de sportraad acte 
dient te nemen. 

 
3. Geformuleerde adviezen sedert 1 maart 2016: 

 

Geen nieuwe adviezen geformuleerd sedert 01/03/16. 
 
4. On hold zetten werking commissies 

 
Omdat er vaak dubbel werk werd geleverd (werk binnen de commissies werd herhaald binnen 
de raad van bestuur), werd beslist om de commissies on hold te zetten. De 
verenigingen/instanties vertegenwoordigd in de raad van bestuur die zowel een afgevaardigde 
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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 van de raad van bestuur: 

 
a. Aanstelling Alex Frooninckx als bestuurslid: 

 
Namens de basketbalclub KB Avelgem wordt Alex Frooninckx afgevaardigd naar de raad 
van bestuur ter vervanging van Sammy Coulembier (Sammy blijft wel in het bestuur: zie 
verder). 
 
Aan de algemene vergadering wordt gevraagd om Alex aan te stellen als nieuw 
bestuurslid. De algemene vergadering verleent haar unaniem akkoord. 
 

b. Ontslag Petra Depaepe als bestuurslid:  
 
Namens het No Limit Team (NLT) was Petra Depaepe afgevaardigd naar de raad van 
bestuur. In overleg tussen het No Limit Team, Petra Depaepe en Sammy Coulembier 
(Sammy is lid van het NLT) werd beslist om Sammy af te vaardigen naar de raad van 
bestuur als vertegenwoordiger voor het NLT waardoor Petra haar ontslag moest indienen. 

 
De algemene vergadering neemt acte van dit ontslag. 
 

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: 
 
c. Aanpassing huishoudelijk reglement gemeentelijke sportraad:  

 
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: 

• Voorzitter ad interim Sammy -> man 

• Secretaris ad interim Lien -> vrouw 

• Een derde bestuurslid dat man of vrouw man zijn 

 

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

uit: 

• Voorzitter Lieven -> man 

• Secretaris Sammy -> man 

• 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 algemene vergadering. De algemene 
vergadering verleent haar unanieme goedkeuring. 

 
5. Actenames 

 

a. Stopzetting BLOG sportraad: 
 
De verslagen van de commissies, de raad van bestuur en de algemene vergadering werden 
tot voor kort ook gepubliceerd op een gratis BLOG. De ontwikkelaar van deze BLOG vraagt 
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nu echter een financiële tegemoetkoming om de BLOG in stand te houden. De BLOG wordt 
dan ook stopgezet. 
 

b. Privacy-wetgeving en adressenbestand digitale nieuwsbrief: 
 
De digitale nieuwsbrief van de sportdienst is 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%).  
 
Evenwel mag deze ‘automatische’ toevoeging niet volgens de privacy-wetgeving. We 
mogen wel een mailtje sturen naar de deelnemers aan het sportaanbod met de vraag om 
zich zelf in te schrijven voor onze nieuwsbrief. De omgekeerde weg die de sportdienst tot 
nu toe volgde (automatisch de deelnemers inschrijven voor de nieuwsbrief, hen daarvan 
per mail op de hoogte brengen met vermelding van de mogelijkheid om uit te schrijven) 
mag dus volgens de privacy-wetgeving niet. 
 
 

6. Stand van zaken van dossiers: 

 

a. Parkeerverbod aan de groene poorten van het voetbalstadion: 
 

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 heeft dit probleem voorgelegd  
aan het gemeentebestuur met de vraag wat er kan gedaan worden tegen dit foutparkeren. 
Het bleek immers dat de politie alvast geen PV hiervoor kan opmaken en ook niet de 
opdracht kan geven om de foutparkeerders te laten wegtakelen. 
 
Het gemeentebestuur laat op korte termijn extra borden ‘doorgang vrijhouden voor de 
hulpdiensten’ aanmaken en deze uithangen op de betreffende poorten. Op langere termijn 
wordt nagegaan hoe de parkeerproblematiek rond het sportcentrum integraal kan 
aangepakt worden. 
 

b. 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 of 2018. 
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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, …). 

 
c. 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 (Heiko 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 Heiko Ledoux als naar de huidige uitbater van café de Paljas 
Ronny Vindevogel met het verzoek om de ganse veldverlichtingsinstallatie (armaturen, 
bekabeling, ….) te (laten) verwijderen op kosten van de eigenaar (Heiko). 

 
Wanneer dit gebeurd is, kan het gemeentebestuur de palen verwijderen. 
 
Intussen werd opdracht gegeven aan Eandis om zowel de palen als de volledige 
veldverlichtingsinstallatie te verwijderen. 

 

d. Veldverlichting voetbalstadion: 
 
Bij een tussentijdse controle eind 2015 liet de Koninklijke Belgische Voetbalbond weten dat 
zij voor de  terreinen 1 en 2 op het voetbalstadion ‘Ter Muncken’ geen toestemming meer 
zou verlenen om tijdens het seizoen 2016-2017 avondwedstrijden te spelen op deze 
terreinen omdat de bestaande veldverlichting de opgelegde normen qua lichtsterkte niet 
haalde. 
  
Daarom werd het voorstel gelanceerd om de verlichtingstoestellen op terrein 1 (inclusief 
alle voorschakelapparatuur) te vervangen, de ‘oude’ verlichtingstoestellen van terrein 1 te 
recupereren en deze extra (op elke mast 1 extra armatuur) bij te plaatsen op terrein 2. 
  
Tijdens een plaatsbezoek van Eandis bleek echter dat het voorstel geen goed idee was 
omdat de ‘oude’ verlichtingsarmaturen hun levensduur al ruim hadden overschreden en 
dus geen oplossing zouden bieden voor terrein 2. 
  
Daarom werd geopteerd om ook op terrein 2 de verlichtingstoestellen (inclusief alle 
voorschakelapparatuur) te vervangen. 
  
Het vernieuwen van de verlichtingstoestellen van het voetbalstadion kadert in een 
overeenkomst die de gemeente afsloot met Eandis op 30 september 2013.  Eandis diende 
een offerte in voor het wegnemen van de huidige verlichtingstoestellen en deze te 
vernieuwen door voldoende krachtige en energiebesparende projectoren, gekeurd door een 
erkend organisme. 
  
Aan de gemeenteraad werd in zitting van 27 juni de goedkeuring gevraagd (en bekomen) 
voor deze offerte om aldus deze opdracht te kunnen gunnen aan Eandis.  
 

e. Dakdichting sportcentrum 
 
De architect aangesteld om het dossier ‘dakdichting sportcentrum’ voor te bereiden stelde 
vast dat de waterinsijpeling niet zozeer te wijten is aan een slecht dak (althans wat de 
sportzalen en het voetbalstadion betreft) maar wel veroorzaakt wordt door: 
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o Scheuren in de gevels, voornamelijk ter hoogte van de spanten die het dak dragen. 
Deze scheuren zijn niet zichtbaar omdat ze achter de bardage (de rode gevelplaten) 
zitten. Om deze te dichten moet de bardage op sommige plaatsen ingekort worden. 
De scheuren zijn een gevolg van het zwaar verkeer op de Doorniksesteenweg. 
 

o Loskomende naden op plaatsen van aanbouwen: aan de ‘oude sporthal’ zijn intussen 
aangebouwd: 

o Het voetbalstadion in 1998 
o Het zwembad in 2001 
o De ‘nieuwe’ sporthal in 2008 

De naden die zich op de verbindingen vinden tussen deze gebouwen zijn zwakke 
plekken en dienen aangepakt te worden. 
 

o Te kleine diameter van één afvoerkanaal: bij het aanbouwen is voor de afwatering van 
de daken op sommige plaatsen gebruik gemaakt van de bestaande afvoerkanalen naar 
de diverse regenpijpen. Nu blijkt de diameter van één afvoerkanaal (tussen de oude 
sporthal en de nieuwe sporthal’ onvoldoende groot te zijn om bij een zware regenbui 
alle water snel te kunnen afvoeren. Dit zal opgelost worden door de helling van een 
deel van het dak van de oude sporthal aan te passen zodat het regenwater dat op dat 
deel valt afgevoerd wordt naar andere regenpijpen (of een nieuwe regenpijp). 
 

o ‘verstorven’ dichtingsrubbers tussen de platen van de lichtstraten. De diverse platen 
van de lichtstraten in de oude sporthal worden samen gehouden door rubbers. Door 
de tand des tijds en de grote temperatuurverschillen op het dak, zijn een aantal 
rubbers nagenoeg ‘verstorven’. Alle rubbers zullen daarom vervangen worden. 

 
De 4 bovenstaande oorzaken worden aangepakt samen met een ‘algemene’ 
onderhoudsbeurt van alle daken + het voorzien van extra spuwers die bij hevige regenval 
het meeste water zullen ‘evacueren’ van de daken zodat er nagenoeg geen stilstaand 
water meer op de daken zal aanwezig zijn. 
 
De architect toonde ook aan dat het dak van het zwembad niet ‘volgens de regels van de 
kunst’ was aangelegd. Nochtans stellen er zich geen problemen met waterinsijpeling in het 
zwembad waarschijnlijk omdat de hellingsgraad van het dak van het zwembad hoog 
genoeg is en de afvoerkanalen ruim genoeg zijn zodat het water op dit dak snel wordt 
‘geëvacueerd’. 

 
f. Aanpassingswerken sanitaire installaties sporthal – zwembad 

 
De sanitaire leidingen (watertoevoer naar douches en toiletten) van de sporthal, die 
dateren van 1993, zijn galvanisé-leidingen. Nadeel van deze materie is dat de leidingen 
geleidelijk aan gaan dichtslibben (hard water + electrolyse op deze leidingen om corrosie 
tegen te gaan) waardoor er minder water door deze leidingen kan gaan. 
 
In 2001 werden op deze leidingen ook de leidingen naar de douches en toiletten van het 
zwembad aangesloten.  
 
Het verder dichtslibben enerzijds (minder aanvoer van water) en de uitbreiding met het 
zwembad anderzijds (meer nood aan watertoevoer) begon een tweetal jaar geleden te 
resulteren in minder waterdebiet in alle douches en alle toiletten van het zwembad en de 
sporthal. Voor het ogenblik is dit debiet onvoldoende om overal een douche te kunnen 
nemen. 
 
Een vernieuwing van de sanitaire leidingen in kunststofmateriaal (geen dichtslibbing meer) 
en van de sanitaire eindpunten (douchekoppen) dringt zich dus op. (= project 1). 
 
Daarnaast groeit de bezetting van de sporthal en het zwembad jaarlijks waardoor er soms 
een groot gebrek aan voldoende kleedkamers en doucheruimtes is in het sportcentrum. 
Vandaar het voorstel om de doucheruimtes in de sporthal te ontdubbelen (= project 2). 
 
De opdracht voor uitvoering van beide projecten werd intussen gegund aan de firma 
Steurbaut uit Maarkedal. De werken moeten uitgevoerd worden in de periode 1 juli – 1 



 

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   

 

september. Het sportcentrum moet gedeeltelijk operationeel blijven wat betreft gebruik 
van kleedkamers en sanitair. In die optiek staat een timingsvergadering gepland met de 
firma Steurbaut op maandag 4 juli. 
 

g. Aanleg 4de tennisterrein 
 
o 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. 

o Moet uitgevoerd zijn tegen 1 april 2017. 
 

h. Aanleg 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. 

 
i. 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. 

 

7. Vraag van de lokale UIT-pas ambtenaar naar een piloot-vereniging voor de UIT-pas 

 

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 per activiteit per week in het sportcentrum blijft wel 
bestaan. 

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

krijgen ook uitgebreid: 
 

vroeger nu 

sportkampen sportkampen 
 sportacademie 
 kleuterturnen 

 ganse aanbod van het zwemtraject 
 zwemabonnementen (geen losse beurten) 

 
- Worden er gemeentelijke acties op touw gezet voor uitdelen van gratis UIT-passen 

(bijvoorbeeld bij opening van het cultuurseizoen kreeg iedereen die een abonnement voor 
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de voorstellingen in Spikkerelle aanschafte een gratis UIT-pas. Er zal ook in het zwembad 
gratis UIT-passen worden uitgedeeld op 1 juli 2016 omdat het zwembad precies op die dag 
15 jaar geleden de deuren opende.) 
 

Voor activiteiten van clubs (clubtrainingen) en de dansschool (ook geen organisatie van de 
sportdienst) kunnen er momenteel nog geen punten worden gespaard en geldt er ook nog geen 
MIA-korting. De lokale UIT-pas-schepen en lokale UIT-pas-ambtenaar zouden dan ook graag 
per sector (jeugd, cultuur, sport) minstens één vereniging willen overtuigen om mee te 
stappen in het UIT-pas-verhaal. Daarom zal een overleg gepland worden met de ‘integrale 
competitieverenigingen (de grote clubs met jeugdwerking) om het UIT-pas-project te 
verduidelijken. Andere verenigingen die eveneens deze uitleg wensen, kunnen dit melden aan 
de sportdienst voor uiterlijk 21 juli. 
 

 
8. Varia en rondvraag 

 
• Sport Vlaanderen (vroeger BLOSO) ontwikkelde een brochure ‘vind je sportclub bij de 

sportfederatie’. In deze brochure kan je alle sportfederaties terugvinden. Wie bijvoorbeeld 
wenst aan te sluiten bij een taekwondo-club in onze regio kan de taekwondo-federatie 
terugvinden in de brochure en bij deze federatie dan informeren naar clubs in onze regio. 
Een erg handige brochure dus. 
 
Ter zitting kunnen geïnteresseerden deze brochure meenemen. Wie niet kon aanwezig zijn 
tijdens deze algemene vergadering, kan nog altijd dergelijke brochure aanvragen bij de 
sportdienst. 

 
• Datum volgende vergadering: nog niet gekend.  

 
 
 
Verslaggever: Francky Platteau, diensthoofd sport  

namens en met goedkeuring van het verslag door 
 
 
 
 
 
 
 
Sammy Coulembier             Lien Vandermeersch 
Voorzitter ad interim              Secretaris ad interim 
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Betreft : verslag algemene vergadering sportraad 
 

Aanwezigheden leden 

 
Aanwezig of latere vervoeging van de vergadering: 22 
 

instantie naam voornaam 

Avelgemse Duikschool Dalton De Meyer Roland 

Bekaert Lijnvissers Dendauw Gerry 

Club Rugge Callens Bram 

De Gouden Karpervissers Vanderschelden Freddy 

De moedige duif Outrijve Verhelle Ivan 

De Moedige Zangers Avelgem Taelman Silvain 

deskundige Seynaeve Lieven 

FC De Paljas Lampole Kurt 

FC Paljaskes Lamon Jean 

Hippodroom De Oude Schelde Outrijve Desrumaux Stefaan 

Karate-Do Verriest Johan 

Kerdavo Vandamme Heidi 

Kloron Yachting Club Avelgem Byttebier Wouter 

KM De Boomgaardvink Waarmaarde Van Geersdaele Rosa 

KM De Zingende Vogels Avelgem Eggermont Jules 

Koninklijke Basket Avelgem vzw Frooninckx Alex 

Koninklijke Lijnvissersclub De Snoevers Vervaeke Aswin 

Run For Fun Debode Carine 

Scheldezonen Delapierre Fernand 

Skibo Callewaert Jean Claude 

Vissersclub "Onder Ons" Outrijve Vanhamme Luc 

Wielerclub Demeyer Hand in Hand Demets Stephan 

 
Verontschuldigd: 6 

 

instantie naam voornaam 

Gemeenschapsonderwijs Avelgem Vandermeersch Lien 

No Limit Team Avelgem Coulembier Sammy 

Sint-Jan Berchmanscollege Vanwambeke Lieve 

Tennisclub Avelgem Dejaegher Philippe 

Ter Muncken Smashers Desimpel Karl 

Wielerclub Avelgem Herman Lieven 

 
Afwezig: 4 
 

instantie naam voornaam 

Basisschool De Toekomst Rommens Piet 

KVK Avelgem Ghysels Chris 

VK Moduleo Tranoy Cedrik 

Wielertoeristenclub Olympia Dedeken Alain 

A   V   E   L   G   E   M 
 

uw kenmerk| 
ons kenmerk| 

 
160627 verslag AV 

|contact 
|datum 

Francky Platteau 
28/06/16 
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Minstens de helft van de leden moet aanwezig zijn om de vergadering te kunnen laten doorgaan. 22 
van de 32 leden zijn aanwezig, de vergadering mag doorgaan. 

 

 

Aanwezigheden waarnemers 

 

Aanwezig: 1 

 

sportdienst Platteau Francky 

 

Verontschuldigd: 4 (gemeenteraad op hetzelfde moment als de algemene vergadering) 

 

CD&V Deseyn Lut 

Gemeentebelangen Kempinaire Jan 

N-VA Van Seymortier Kris 

sp.a Platteau Sandra 

 

 

 

Opmerking vooraf 

 

Ondanks de ongelukkige timing voor deze vergadering (EK voetbal, proclamaties in diverse 
scholen, gemeenteraad op hetzelfde moment), kan de vergadering toch doorgaan (22 van de 32 
stemgerechtigde leden aanwezig) waarvoor een welgemeende dank. 
 

 

1. Overlopen en goedkeuren vorig verslag d.d. 01/03/16 

 

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, zijn er geen wijzigingen waarvan de sportraad acte 
dient te nemen. 

 
3. Geformuleerde adviezen sedert 1 maart 2016: 

 

Geen nieuwe adviezen geformuleerd sedert 01/03/16. 
 
4. On hold zetten werking commissies 

 
Omdat er vaak dubbel werk werd geleverd (werk binnen de commissies werd herhaald binnen 
de raad van bestuur), werd beslist om de commissies on hold te zetten. De 
verenigingen/instanties vertegenwoordigd in de raad van bestuur die zowel een afgevaardigde 
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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 van de raad van bestuur: 

 
a. Aanstelling Alex Frooninckx als bestuurslid: 

 
Namens de basketbalclub KB Avelgem wordt Alex Frooninckx afgevaardigd naar de raad 
van bestuur ter vervanging van Sammy Coulembier (Sammy blijft wel in het bestuur: zie 
verder). 
 
Aan de algemene vergadering wordt gevraagd om Alex aan te stellen als nieuw 
bestuurslid. De algemene vergadering verleent haar unaniem akkoord. 
 

b. Ontslag Petra Depaepe als bestuurslid:  
 
Namens het No Limit Team (NLT) was Petra Depaepe afgevaardigd naar de raad van 
bestuur. In overleg tussen het No Limit Team, Petra Depaepe en Sammy Coulembier 
(Sammy is lid van het NLT) werd beslist om Sammy af te vaardigen naar de raad van 
bestuur als vertegenwoordiger voor het NLT waardoor Petra haar ontslag moest indienen. 

 
De algemene vergadering neemt acte van dit ontslag. 
 

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: 
 
c. Aanpassing huishoudelijk reglement gemeentelijke sportraad:  

 
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: 

• Voorzitter ad interim Sammy -> man 

• Secretaris ad interim Lien -> vrouw 

• Een derde bestuurslid dat man of vrouw man zijn 

 

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

uit: 

• Voorzitter Lieven -> man 

• Secretaris Sammy -> man 

• 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 algemene vergadering. De algemene 
vergadering verleent haar unanieme goedkeuring. 

 
5. Actenames 

 

a. Stopzetting BLOG sportraad: 
 
De verslagen van de commissies, de raad van bestuur en de algemene vergadering werden 
tot voor kort ook gepubliceerd op een gratis BLOG. De ontwikkelaar van deze BLOG vraagt 
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nu echter een financiële tegemoetkoming om de BLOG in stand te houden. De BLOG wordt 
dan ook stopgezet. 
 

b. Privacy-wetgeving en adressenbestand digitale nieuwsbrief: 
 
De digitale nieuwsbrief van de sportdienst is 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%).  
 
Evenwel mag deze ‘automatische’ toevoeging niet volgens de privacy-wetgeving. We 
mogen wel een mailtje sturen naar de deelnemers aan het sportaanbod met de vraag om 
zich zelf in te schrijven voor onze nieuwsbrief. De omgekeerde weg die de sportdienst tot 
nu toe volgde (automatisch de deelnemers inschrijven voor de nieuwsbrief, hen daarvan 
per mail op de hoogte brengen met vermelding van de mogelijkheid om uit te schrijven) 
mag dus volgens de privacy-wetgeving niet. 
 
 

6. Stand van zaken van dossiers: 

 

a. Parkeerverbod aan de groene poorten van het voetbalstadion: 
 

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 heeft dit probleem voorgelegd  
aan het gemeentebestuur met de vraag wat er kan gedaan worden tegen dit foutparkeren. 
Het bleek immers dat de politie alvast geen PV hiervoor kan opmaken en ook niet de 
opdracht kan geven om de foutparkeerders te laten wegtakelen. 
 
Het gemeentebestuur laat op korte termijn extra borden ‘doorgang vrijhouden voor de 
hulpdiensten’ aanmaken en deze uithangen op de betreffende poorten. Op langere termijn 
wordt nagegaan hoe de parkeerproblematiek rond het sportcentrum integraal kan 
aangepakt worden. 
 

b. 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 of 2018. 
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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, …). 

 
c. 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 (Heiko 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 Heiko Ledoux als naar de huidige uitbater van café de Paljas 
Ronny Vindevogel met het verzoek om de ganse veldverlichtingsinstallatie (armaturen, 
bekabeling, ….) te (laten) verwijderen op kosten van de eigenaar (Heiko). 

 
Wanneer dit gebeurd is, kan het gemeentebestuur de palen verwijderen. 
 
Intussen werd opdracht gegeven aan Eandis om zowel de palen als de volledige 
veldverlichtingsinstallatie te verwijderen. 

 

d. Veldverlichting voetbalstadion: 
 
Bij een tussentijdse controle eind 2015 liet de Koninklijke Belgische Voetbalbond weten dat 
zij voor de  terreinen 1 en 2 op het voetbalstadion ‘Ter Muncken’ geen toestemming meer 
zou verlenen om tijdens het seizoen 2016-2017 avondwedstrijden te spelen op deze 
terreinen omdat de bestaande veldverlichting de opgelegde normen qua lichtsterkte niet 
haalde. 
  
Daarom werd het voorstel gelanceerd om de verlichtingstoestellen op terrein 1 (inclusief 
alle voorschakelapparatuur) te vervangen, de ‘oude’ verlichtingstoestellen van terrein 1 te 
recupereren en deze extra (op elke mast 1 extra armatuur) bij te plaatsen op terrein 2. 
  
Tijdens een plaatsbezoek van Eandis bleek echter dat het voorstel geen goed idee was 
omdat de ‘oude’ verlichtingsarmaturen hun levensduur al ruim hadden overschreden en 
dus geen oplossing zouden bieden voor terrein 2. 
  
Daarom werd geopteerd om ook op terrein 2 de verlichtingstoestellen (inclusief alle 
voorschakelapparatuur) te vervangen. 
  
Het vernieuwen van de verlichtingstoestellen van het voetbalstadion kadert in een 
overeenkomst die de gemeente afsloot met Eandis op 30 september 2013.  Eandis diende 
een offerte in voor het wegnemen van de huidige verlichtingstoestellen en deze te 
vernieuwen door voldoende krachtige en energiebesparende projectoren, gekeurd door een 
erkend organisme. 
  
Aan de gemeenteraad werd in zitting van 27 juni de goedkeuring gevraagd (en bekomen) 
voor deze offerte om aldus deze opdracht te kunnen gunnen aan Eandis.  
 

e. Dakdichting sportcentrum 
 
De architect aangesteld om het dossier ‘dakdichting sportcentrum’ voor te bereiden stelde 
vast dat de waterinsijpeling niet zozeer te wijten is aan een slecht dak (althans wat de 
sportzalen en het voetbalstadion betreft) maar wel veroorzaakt wordt door: 
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o Scheuren in de gevels, voornamelijk ter hoogte van de spanten die het dak dragen. 
Deze scheuren zijn niet zichtbaar omdat ze achter de bardage (de rode gevelplaten) 
zitten. Om deze te dichten moet de bardage op sommige plaatsen ingekort worden. 
De scheuren zijn een gevolg van het zwaar verkeer op de Doorniksesteenweg. 
 

o Loskomende naden op plaatsen van aanbouwen: aan de ‘oude sporthal’ zijn intussen 
aangebouwd: 

o Het voetbalstadion in 1998 
o Het zwembad in 2001 
o De ‘nieuwe’ sporthal in 2008 

De naden die zich op de verbindingen vinden tussen deze gebouwen zijn zwakke 
plekken en dienen aangepakt te worden. 
 

o Te kleine diameter van één afvoerkanaal: bij het aanbouwen is voor de afwatering van 
de daken op sommige plaatsen gebruik gemaakt van de bestaande afvoerkanalen naar 
de diverse regenpijpen. Nu blijkt de diameter van één afvoerkanaal (tussen de oude 
sporthal en de nieuwe sporthal’ onvoldoende groot te zijn om bij een zware regenbui 
alle water snel te kunnen afvoeren. Dit zal opgelost worden door de helling van een 
deel van het dak van de oude sporthal aan te passen zodat het regenwater dat op dat 
deel valt afgevoerd wordt naar andere regenpijpen (of een nieuwe regenpijp). 
 

o ‘verstorven’ dichtingsrubbers tussen de platen van de lichtstraten. De diverse platen 
van de lichtstraten in de oude sporthal worden samen gehouden door rubbers. Door 
de tand des tijds en de grote temperatuurverschillen op het dak, zijn een aantal 
rubbers nagenoeg ‘verstorven’. Alle rubbers zullen daarom vervangen worden. 

 
De 4 bovenstaande oorzaken worden aangepakt samen met een ‘algemene’ 
onderhoudsbeurt van alle daken + het voorzien van extra spuwers die bij hevige regenval 
het meeste water zullen ‘evacueren’ van de daken zodat er nagenoeg geen stilstaand 
water meer op de daken zal aanwezig zijn. 
 
De architect toonde ook aan dat het dak van het zwembad niet ‘volgens de regels van de 
kunst’ was aangelegd. Nochtans stellen er zich geen problemen met waterinsijpeling in het 
zwembad waarschijnlijk omdat de hellingsgraad van het dak van het zwembad hoog 
genoeg is en de afvoerkanalen ruim genoeg zijn zodat het water op dit dak snel wordt 
‘geëvacueerd’. 

 
f. Aanpassingswerken sanitaire installaties sporthal – zwembad 

 
De sanitaire leidingen (watertoevoer naar douches en toiletten) van de sporthal, die 
dateren van 1993, zijn galvanisé-leidingen. Nadeel van deze materie is dat de leidingen 
geleidelijk aan gaan dichtslibben (hard water + electrolyse op deze leidingen om corrosie 
tegen te gaan) waardoor er minder water door deze leidingen kan gaan. 
 
In 2001 werden op deze leidingen ook de leidingen naar de douches en toiletten van het 
zwembad aangesloten.  
 
Het verder dichtslibben enerzijds (minder aanvoer van water) en de uitbreiding met het 
zwembad anderzijds (meer nood aan watertoevoer) begon een tweetal jaar geleden te 
resulteren in minder waterdebiet in alle douches en alle toiletten van het zwembad en de 
sporthal. Voor het ogenblik is dit debiet onvoldoende om overal een douche te kunnen 
nemen. 
 
Een vernieuwing van de sanitaire leidingen in kunststofmateriaal (geen dichtslibbing meer) 
en van de sanitaire eindpunten (douchekoppen) dringt zich dus op. (= project 1). 
 
Daarnaast groeit de bezetting van de sporthal en het zwembad jaarlijks waardoor er soms 
een groot gebrek aan voldoende kleedkamers en doucheruimtes is in het sportcentrum. 
Vandaar het voorstel om de doucheruimtes in de sporthal te ontdubbelen (= project 2). 
 
De opdracht voor uitvoering van beide projecten werd intussen gegund aan de firma 
Steurbaut uit Maarkedal. De werken moeten uitgevoerd worden in de periode 1 juli – 1 
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september. Het sportcentrum moet gedeeltelijk operationeel blijven wat betreft gebruik 
van kleedkamers en sanitair. In die optiek staat een timingsvergadering gepland met de 
firma Steurbaut op maandag 4 juli. 
 

g. Aanleg 4de tennisterrein 
 
o 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. 

o Moet uitgevoerd zijn tegen 1 april 2017. 
 

h. Aanleg 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. 

 
i. 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. 

 

7. Vraag van de lokale UIT-pas ambtenaar naar een piloot-vereniging voor de UIT-pas 

 

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 per activiteit per week in het sportcentrum blijft wel 
bestaan. 

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

krijgen ook uitgebreid: 
 

vroeger nu 

sportkampen sportkampen 
 sportacademie 
 kleuterturnen 

 ganse aanbod van het zwemtraject 
 zwemabonnementen (geen losse beurten) 

 
- Worden er gemeentelijke acties op touw gezet voor uitdelen van gratis UIT-passen 

(bijvoorbeeld bij opening van het cultuurseizoen kreeg iedereen die een abonnement voor 
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de voorstellingen in Spikkerelle aanschafte een gratis UIT-pas. Er zal ook in het zwembad 
gratis UIT-passen worden uitgedeeld op 1 juli 2016 omdat het zwembad precies op die dag 
15 jaar geleden de deuren opende.) 
 

Voor activiteiten van clubs (clubtrainingen) en de dansschool (ook geen organisatie van de 
sportdienst) kunnen er momenteel nog geen punten worden gespaard en geldt er ook nog geen 
MIA-korting. De lokale UIT-pas-schepen en lokale UIT-pas-ambtenaar zouden dan ook graag 
per sector (jeugd, cultuur, sport) minstens één vereniging willen overtuigen om mee te 
stappen in het UIT-pas-verhaal. Daarom zal een overleg gepland worden met de ‘integrale 
competitieverenigingen (de grote clubs met jeugdwerking) om het UIT-pas-project te 
verduidelijken. Andere verenigingen die eveneens deze uitleg wensen, kunnen dit melden aan 
de sportdienst voor uiterlijk 21 juli. 
 

 
8. Varia en rondvraag 

 
• Sport Vlaanderen (vroeger BLOSO) ontwikkelde een brochure ‘vind je sportclub bij de 

sportfederatie’. In deze brochure kan je alle sportfederaties terugvinden. Wie bijvoorbeeld 
wenst aan te sluiten bij een taekwondo-club in onze regio kan de taekwondo-federatie 
terugvinden in de brochure en bij deze federatie dan informeren naar clubs in onze regio. 
Een erg handige brochure dus. 
 
Ter zitting kunnen geïnteresseerden deze brochure meenemen. Wie niet kon aanwezig zijn 
tijdens deze algemene vergadering, kan nog altijd dergelijke brochure aanvragen bij de 
sportdienst. 

 
• Datum volgende vergadering: nog niet gekend.  

 
 
 
Verslaggever: Francky Platteau, diensthoofd sport  

namens en met goedkeuring van het verslag door 
 
 
 
 
 
 
 
Sammy Coulembier             Lien Vandermeersch 
Voorzitter ad interim              Secretaris ad interim 
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Betreft : verslag algemene vergadering sportraad 
 

Aanwezigheden leden 

 
Aanwezig of latere vervoeging van de vergadering: 22 
 

instantie naam voornaam 

Avelgemse Duikschool Dalton De Meyer Roland 

Bekaert Lijnvissers Dendauw Gerry 

Club Rugge Callens Bram 

De Gouden Karpervissers Vanderschelden Freddy 

De moedige duif Outrijve Verhelle Ivan 

De Moedige Zangers Avelgem Taelman Silvain 

deskundige Seynaeve Lieven 

FC De Paljas Lampole Kurt 

FC Paljaskes Lamon Jean 

Hippodroom De Oude Schelde Outrijve Desrumaux Stefaan 

Karate-Do Verriest Johan 

Kerdavo Vandamme Heidi 

Kloron Yachting Club Avelgem Byttebier Wouter 

KM De Boomgaardvink Waarmaarde Van Geersdaele Rosa 

KM De Zingende Vogels Avelgem Eggermont Jules 

Koninklijke Basket Avelgem vzw Frooninckx Alex 

Koninklijke Lijnvissersclub De Snoevers Vervaeke Aswin 

Run For Fun Debode Carine 

Scheldezonen Delapierre Fernand 

Skibo Callewaert Jean Claude 

Vissersclub "Onder Ons" Outrijve Vanhamme Luc 

Wielerclub Demeyer Hand in Hand Demets Stephan 

 
Verontschuldigd: 6 

 

instantie naam voornaam 

Gemeenschapsonderwijs Avelgem Vandermeersch Lien 

No Limit Team Avelgem Coulembier Sammy 

Sint-Jan Berchmanscollege Vanwambeke Lieve 

Tennisclub Avelgem Dejaegher Philippe 

Ter Muncken Smashers Desimpel Karl 

Wielerclub Avelgem Herman Lieven 

 
Afwezig: 4 
 

instantie naam voornaam 

Basisschool De Toekomst Rommens Piet 

KVK Avelgem Ghysels Chris 

VK Moduleo Tranoy Cedrik 

Wielertoeristenclub Olympia Dedeken Alain 

A   V   E   L   G   E   M 
 

uw kenmerk| 
ons kenmerk| 

 
160627 verslag AV 

|contact 
|datum 

Francky Platteau 
28/06/16 
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Minstens de helft van de leden moet aanwezig zijn om de vergadering te kunnen laten doorgaan. 22 
van de 32 leden zijn aanwezig, de vergadering mag doorgaan. 

 

 

Aanwezigheden waarnemers 

 

Aanwezig: 1 

 

sportdienst Platteau Francky 

 

Verontschuldigd: 4 (gemeenteraad op hetzelfde moment als de algemene vergadering) 

 

CD&V Deseyn Lut 

Gemeentebelangen Kempinaire Jan 

N-VA Van Seymortier Kris 

sp.a Platteau Sandra 

 

 

 

Opmerking vooraf 

 

Ondanks de ongelukkige timing voor deze vergadering (EK voetbal, proclamaties in diverse 
scholen, gemeenteraad op hetzelfde moment), kan de vergadering toch doorgaan (22 van de 32 
stemgerechtigde leden aanwezig) waarvoor een welgemeende dank. 
 

 

1. Overlopen en goedkeuren vorig verslag d.d. 01/03/16 

 

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, zijn er geen wijzigingen waarvan de sportraad acte 
dient te nemen. 

 
3. Geformuleerde adviezen sedert 1 maart 2016: 

 

Geen nieuwe adviezen geformuleerd sedert 01/03/16. 
 
4. On hold zetten werking commissies 

 
Omdat er vaak dubbel werk werd geleverd (werk binnen de commissies werd herhaald binnen 
de raad van bestuur), werd beslist om de commissies on hold te zetten. De 
verenigingen/instanties vertegenwoordigd in de raad van bestuur die zowel een afgevaardigde 
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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 van de raad van bestuur: 

 
a. Aanstelling Alex Frooninckx als bestuurslid: 

 
Namens de basketbalclub KB Avelgem wordt Alex Frooninckx afgevaardigd naar de raad 
van bestuur ter vervanging van Sammy Coulembier (Sammy blijft wel in het bestuur: zie 
verder). 
 
Aan de algemene vergadering wordt gevraagd om Alex aan te stellen als nieuw 
bestuurslid. De algemene vergadering verleent haar unaniem akkoord. 
 

b. Ontslag Petra Depaepe als bestuurslid:  
 
Namens het No Limit Team (NLT) was Petra Depaepe afgevaardigd naar de raad van 
bestuur. In overleg tussen het No Limit Team, Petra Depaepe en Sammy Coulembier 
(Sammy is lid van het NLT) werd beslist om Sammy af te vaardigen naar de raad van 
bestuur als vertegenwoordiger voor het NLT waardoor Petra haar ontslag moest indienen. 

 
De algemene vergadering neemt acte van dit ontslag. 
 

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: 
 
c. Aanpassing huishoudelijk reglement gemeentelijke sportraad:  

 
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: 

• Voorzitter ad interim Sammy -> man 

• Secretaris ad interim Lien -> vrouw 

• Een derde bestuurslid dat man of vrouw man zijn 

 

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

uit: 

• Voorzitter Lieven -> man 

• Secretaris Sammy -> man 

• 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 algemene vergadering. De algemene 
vergadering verleent haar unanieme goedkeuring. 

 
5. Actenames 

 

a. Stopzetting BLOG sportraad: 
 
De verslagen van de commissies, de raad van bestuur en de algemene vergadering werden 
tot voor kort ook gepubliceerd op een gratis BLOG. De ontwikkelaar van deze BLOG vraagt 
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nu echter een financiële tegemoetkoming om de BLOG in stand te houden. De BLOG wordt 
dan ook stopgezet. 
 

b. Privacy-wetgeving en adressenbestand digitale nieuwsbrief: 
 
De digitale nieuwsbrief van de sportdienst is 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%).  
 
Evenwel mag deze ‘automatische’ toevoeging niet volgens de privacy-wetgeving. We 
mogen wel een mailtje sturen naar de deelnemers aan het sportaanbod met de vraag om 
zich zelf in te schrijven voor onze nieuwsbrief. De omgekeerde weg die de sportdienst tot 
nu toe volgde (automatisch de deelnemers inschrijven voor de nieuwsbrief, hen daarvan 
per mail op de hoogte brengen met vermelding van de mogelijkheid om uit te schrijven) 
mag dus volgens de privacy-wetgeving niet. 
 
 

6. Stand van zaken van dossiers: 

 

a. Parkeerverbod aan de groene poorten van het voetbalstadion: 
 

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 heeft dit probleem voorgelegd  
aan het gemeentebestuur met de vraag wat er kan gedaan worden tegen dit foutparkeren. 
Het bleek immers dat de politie alvast geen PV hiervoor kan opmaken en ook niet de 
opdracht kan geven om de foutparkeerders te laten wegtakelen. 
 
Het gemeentebestuur laat op korte termijn extra borden ‘doorgang vrijhouden voor de 
hulpdiensten’ aanmaken en deze uithangen op de betreffende poorten. Op langere termijn 
wordt nagegaan hoe de parkeerproblematiek rond het sportcentrum integraal kan 
aangepakt worden. 
 

b. 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 of 2018. 
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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, …). 

 
c. 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 (Heiko 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 Heiko Ledoux als naar de huidige uitbater van café de Paljas 
Ronny Vindevogel met het verzoek om de ganse veldverlichtingsinstallatie (armaturen, 
bekabeling, ….) te (laten) verwijderen op kosten van de eigenaar (Heiko). 

 
Wanneer dit gebeurd is, kan het gemeentebestuur de palen verwijderen. 
 
Intussen werd opdracht gegeven aan Eandis om zowel de palen als de volledige 
veldverlichtingsinstallatie te verwijderen. 

 

d. Veldverlichting voetbalstadion: 
 
Bij een tussentijdse controle eind 2015 liet de Koninklijke Belgische Voetbalbond weten dat 
zij voor de  terreinen 1 en 2 op het voetbalstadion ‘Ter Muncken’ geen toestemming meer 
zou verlenen om tijdens het seizoen 2016-2017 avondwedstrijden te spelen op deze 
terreinen omdat de bestaande veldverlichting de opgelegde normen qua lichtsterkte niet 
haalde. 
  
Daarom werd het voorstel gelanceerd om de verlichtingstoestellen op terrein 1 (inclusief 
alle voorschakelapparatuur) te vervangen, de ‘oude’ verlichtingstoestellen van terrein 1 te 
recupereren en deze extra (op elke mast 1 extra armatuur) bij te plaatsen op terrein 2. 
  
Tijdens een plaatsbezoek van Eandis bleek echter dat het voorstel geen goed idee was 
omdat de ‘oude’ verlichtingsarmaturen hun levensduur al ruim hadden overschreden en 
dus geen oplossing zouden bieden voor terrein 2. 
  
Daarom werd geopteerd om ook op terrein 2 de verlichtingstoestellen (inclusief alle 
voorschakelapparatuur) te vervangen. 
  
Het vernieuwen van de verlichtingstoestellen van het voetbalstadion kadert in een 
overeenkomst die de gemeente afsloot met Eandis op 30 september 2013.  Eandis diende 
een offerte in voor het wegnemen van de huidige verlichtingstoestellen en deze te 
vernieuwen door voldoende krachtige en energiebesparende projectoren, gekeurd door een 
erkend organisme. 
  
Aan de gemeenteraad werd in zitting van 27 juni de goedkeuring gevraagd (en bekomen) 
voor deze offerte om aldus deze opdracht te kunnen gunnen aan Eandis.  
 

e. Dakdichting sportcentrum 
 
De architect aangesteld om het dossier ‘dakdichting sportcentrum’ voor te bereiden stelde 
vast dat de waterinsijpeling niet zozeer te wijten is aan een slecht dak (althans wat de 
sportzalen en het voetbalstadion betreft) maar wel veroorzaakt wordt door: 
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o Scheuren in de gevels, voornamelijk ter hoogte van de spanten die het dak dragen. 
Deze scheuren zijn niet zichtbaar omdat ze achter de bardage (de rode gevelplaten) 
zitten. Om deze te dichten moet de bardage op sommige plaatsen ingekort worden. 
De scheuren zijn een gevolg van het zwaar verkeer op de Doorniksesteenweg. 
 

o Loskomende naden op plaatsen van aanbouwen: aan de ‘oude sporthal’ zijn intussen 
aangebouwd: 

o Het voetbalstadion in 1998 
o Het zwembad in 2001 
o De ‘nieuwe’ sporthal in 2008 

De naden die zich op de verbindingen vinden tussen deze gebouwen zijn zwakke 
plekken en dienen aangepakt te worden. 
 

o Te kleine diameter van één afvoerkanaal: bij het aanbouwen is voor de afwatering van 
de daken op sommige plaatsen gebruik gemaakt van de bestaande afvoerkanalen naar 
de diverse regenpijpen. Nu blijkt de diameter van één afvoerkanaal (tussen de oude 
sporthal en de nieuwe sporthal’ onvoldoende groot te zijn om bij een zware regenbui 
alle water snel te kunnen afvoeren. Dit zal opgelost worden door de helling van een 
deel van het dak van de oude sporthal aan te passen zodat het regenwater dat op dat 
deel valt afgevoerd wordt naar andere regenpijpen (of een nieuwe regenpijp). 
 

o ‘verstorven’ dichtingsrubbers tussen de platen van de lichtstraten. De diverse platen 
van de lichtstraten in de oude sporthal worden samen gehouden door rubbers. Door 
de tand des tijds en de grote temperatuurverschillen op het dak, zijn een aantal 
rubbers nagenoeg ‘verstorven’. Alle rubbers zullen daarom vervangen worden. 

 
De 4 bovenstaande oorzaken worden aangepakt samen met een ‘algemene’ 
onderhoudsbeurt van alle daken + het voorzien van extra spuwers die bij hevige regenval 
het meeste water zullen ‘evacueren’ van de daken zodat er nagenoeg geen stilstaand 
water meer op de daken zal aanwezig zijn. 
 
De architect toonde ook aan dat het dak van het zwembad niet ‘volgens de regels van de 
kunst’ was aangelegd. Nochtans stellen er zich geen problemen met waterinsijpeling in het 
zwembad waarschijnlijk omdat de hellingsgraad van het dak van het zwembad hoog 
genoeg is en de afvoerkanalen ruim genoeg zijn zodat het water op dit dak snel wordt 
‘geëvacueerd’. 

 
f. Aanpassingswerken sanitaire installaties sporthal – zwembad 

 
De sanitaire leidingen (watertoevoer naar douches en toiletten) van de sporthal, die 
dateren van 1993, zijn galvanisé-leidingen. Nadeel van deze materie is dat de leidingen 
geleidelijk aan gaan dichtslibben (hard water + electrolyse op deze leidingen om corrosie 
tegen te gaan) waardoor er minder water door deze leidingen kan gaan. 
 
In 2001 werden op deze leidingen ook de leidingen naar de douches en toiletten van het 
zwembad aangesloten.  
 
Het verder dichtslibben enerzijds (minder aanvoer van water) en de uitbreiding met het 
zwembad anderzijds (meer nood aan watertoevoer) begon een tweetal jaar geleden te 
resulteren in minder waterdebiet in alle douches en alle toiletten van het zwembad en de 
sporthal. Voor het ogenblik is dit debiet onvoldoende om overal een douche te kunnen 
nemen. 
 
Een vernieuwing van de sanitaire leidingen in kunststofmateriaal (geen dichtslibbing meer) 
en van de sanitaire eindpunten (douchekoppen) dringt zich dus op. (= project 1). 
 
Daarnaast groeit de bezetting van de sporthal en het zwembad jaarlijks waardoor er soms 
een groot gebrek aan voldoende kleedkamers en doucheruimtes is in het sportcentrum. 
Vandaar het voorstel om de doucheruimtes in de sporthal te ontdubbelen (= project 2). 
 
De opdracht voor uitvoering van beide projecten werd intussen gegund aan de firma 
Steurbaut uit Maarkedal. De werken moeten uitgevoerd worden in de periode 1 juli – 1 
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september. Het sportcentrum moet gedeeltelijk operationeel blijven wat betreft gebruik 
van kleedkamers en sanitair. In die optiek staat een timingsvergadering gepland met de 
firma Steurbaut op maandag 4 juli. 
 

g. Aanleg 4de tennisterrein 
 
o 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. 

o Moet uitgevoerd zijn tegen 1 april 2017. 
 

h. Aanleg 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. 

 
i. 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. 

 

7. Vraag van de lokale UIT-pas ambtenaar naar een piloot-vereniging voor de UIT-pas 

 

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 per activiteit per week in het sportcentrum blijft wel 
bestaan. 

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

krijgen ook uitgebreid: 
 

vroeger nu 

sportkampen sportkampen 
 sportacademie 
 kleuterturnen 

 ganse aanbod van het zwemtraject 
 zwemabonnementen (geen losse beurten) 

 
- Worden er gemeentelijke acties op touw gezet voor uitdelen van gratis UIT-passen 

(bijvoorbeeld bij opening van het cultuurseizoen kreeg iedereen die een abonnement voor 
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de voorstellingen in Spikkerelle aanschafte een gratis UIT-pas. Er zal ook in het zwembad 
gratis UIT-passen worden uitgedeeld op 1 juli 2016 omdat het zwembad precies op die dag 
15 jaar geleden de deuren opende.) 
 

Voor activiteiten van clubs (clubtrainingen) en de dansschool (ook geen organisatie van de 
sportdienst) kunnen er momenteel nog geen punten worden gespaard en geldt er ook nog geen 
MIA-korting. De lokale UIT-pas-schepen en lokale UIT-pas-ambtenaar zouden dan ook graag 
per sector (jeugd, cultuur, sport) minstens één vereniging willen overtuigen om mee te 
stappen in het UIT-pas-verhaal. Daarom zal een overleg gepland worden met de ‘integrale 
competitieverenigingen (de grote clubs met jeugdwerking) om het UIT-pas-project te 
verduidelijken. Andere verenigingen die eveneens deze uitleg wensen, kunnen dit melden aan 
de sportdienst voor uiterlijk 21 juli. 
 

 
8. Varia en rondvraag 

 
• Sport Vlaanderen (vroeger BLOSO) ontwikkelde een brochure ‘vind je sportclub bij de 

sportfederatie’. In deze brochure kan je alle sportfederaties terugvinden. Wie bijvoorbeeld 
wenst aan te sluiten bij een taekwondo-club in onze regio kan de taekwondo-federatie 
terugvinden in de brochure en bij deze federatie dan informeren naar clubs in onze regio. 
Een erg handige brochure dus. 
 
Ter zitting kunnen geïnteresseerden deze brochure meenemen. Wie niet kon aanwezig zijn 
tijdens deze algemene vergadering, kan nog altijd dergelijke brochure aanvragen bij de 
sportdienst. 

 
• Datum volgende vergadering: nog niet gekend.  

 
 
 
Verslaggever: Francky Platteau, diensthoofd sport  

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


