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Betreft : verslag raad van bestuur – dinsdag 08/11/16 – sportcentrum – 19u30 
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Alex Frooninckx KB Avelgem WN x 

Sammy Coulembier No Limit Team x x 

Heidi Vandamme Kerdavo Avelgem x V 

Guy Vercoutere TC Avelgem x x 

Chris Ghysels KVK Avelgem x V 

Petra Depaepe No Limit Team OS  

Lien Vandermeersch Gemeenschapsonderwijs x x 

Lieven Seynaeve deskundige V V 

Jules Eggermont vinkenverenigingen x x 

Luc Vanhamme visverenigingen x x 

Jean Claude Callewaert SKIBO x x 

Lieve Vanwambeke Vrij onderwijs x x 

Piet Rommens Basisschool De Toekomst V V 

Johan Verriest Karate-do Avelgem x V 

Lut Deseyn schepen van sport x x 

Francky Platteau diensthoofd sport x x 

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

 
1. Gezondheidstoestand voorzitter Lieven Seynaeve 

 
Voorzitter Lieven is eind oktober opnieuw opgenomen omwille van vochtophopingen waarvoor 
niet direct een oorzaak werd gevonden. Dit verlengt de herstelperiode maar onze voorzitter 
verzekert ons dat zijn moraal goed blijft. 
 
De raad van bestuur wenst onze voorzitter dan ook van harte beterschap en een spoedige 
terugkeer. 
 

 
2. Overlopen en goedkeuren vorig verslagen 

 
Het verslag wordt goedgekeurd. In de marge wordt toelichting gegeven bij onderstaande 
punten vermeld in vorig verslag: 
 
• Bezwaarschrift BLOSO (Sport Vlaanderen) op de jaarrekening 2014: het vermoeden dat 

Sport Vlaanderen dit dossier verticaal zou klasseren wordt bevestigd. Voorlopig heeft het 
gemeentebestuur dus het teruggevorderde deel van de subsidie nog niet teruggestort. 
 

• Herbekijken electrolyse-installatie sportcentrum: er werd nagegaan of de besparingen die 
zouden bekomen worden door 2 aparte circuits te voorzien (één circuit voor sanitair warm 
water en één circuit voor de verwarming) zouden opwegen tegen de meerkost van de 
installatie van deze 2 aparte circuits ook rekening houdende met het feit dat de bestaande 
boiler en ketel nog in prima conditie zijn en in principe niet aan vervanging toe zijn. 
Hierdoor werd de raad van expert ingeroepen (sanitair Delrue Anzegem). Zijn advies was 
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om de bestaande toestand te behouden: de investeringen die zouden moeten gedaan 
worden konden op termijn niet terugverdiend worden door de besparingen die hieruit 
zouden voortvloeien. Om dezelfde reden en omdat het minimaal investeringsbedrag niet 
werd bekomen, ging het gemeentebestuur ook niet in op de Vlaamse projectsubsidie voor 
aanpassingswerken in het kader van rationeel energiegebruik. 
 

• Luchtkwaliteit zwembad:  
o de infomomenten voor iedereen die als redder kan ingeschakeld worden in ons 

zwembad zijn intussen doorgegaan. Een beperkt aantal redders kon niet 
deelnemen. Voor hen staat dit infomoment in het najaar gepland. 

o Intussen worden ook in opdracht van de Vlaamse Overheid onaangekondigde 
controles van de luchtkwaliteit gedaan in diverse Vlaamse zwembaden (waaronder 
het Avelgemse zwembad) door het erkende labo DERVA. Er is tot op vandaag geen 
enkele afwijking vastgesteld. 
 

• Problematiek LED-armaturen zwembad: de relighting van de zwemhal is intussen kosteloos 
(onder garantie) uitgevoerd. In de begroting 2017 wordt een bedrag voorzien om de 
relighting van de kleedkamers en gangen van het zwembad te laten uitvoeren. 

 
 

3. Beheer en beleid 
 

a. Overlopen zittingen College (CBS) en gemeenteraad (GR) sedert 18 april 2016 
 

De punten besproken in het CBS en in de GR in de periode 18/04/16 tot en met 24/10/16 
werden meegestuurd met de uitnodiging voor deze vergadering en worden ter zitting 
overlopen en toegelicht: 
 
• Wat het parkeerverbod ter hoogte van de groene inrijpoort van het voetbalstadion (de 

ingang voor onder andere hulpdiensten) betreft: op voorstel van de sportdienst en de 
sportraad heeft het gemeentebestuur naast de borden ‘verboden te parkeren’ ook 
extra borden ‘inrit vrijhouden voor de hulpdiensten’ voorzien. Deze ingreep werpt 
momenteel vruchten af: er wordt (voorlopig?) niet meer geparkeerd in deze zone.  
 

• Wat de dakdichting van de sporthal betreft: zie verder 
 

• Wat de sanitaire aanpassingswerken betreft: deze werken hebben aanzienlijke 
vertraging opgelopen:  

o enerzijds te wijten aan onderaannemers die aangesteld zijn door de aannemer 
en die hun werk niet naar behoren uitvoeren. Ook Alex meldt dat hij dit heeft 
kunnen vaststellen in het cafetaria. Het vervangen van deze onderaannemers 
heeft de nodige tijd gekost. 

o Anderzijds te wijten aan niet voorziene werken. De betegeling van de 
doucheruimtes kwam aanzienlijk los bij de werken waardoor een nieuwe 
betegeling als extra in het dossier moest worden opgenomen. Dit zorgde niet 
alleen voor een administratieve vertraging maar ook de leveringstijd van de 
tegels speelde de geplande uitvoeringstermijn parten. 

 
De werken zijn bijna afgerond. Een oplevering staat gepland op 24 november. 
 

• Wat de opleidingen AED betreft: zie verder (hartveilige gemeente) 
 

• Wat de potentieel gevaarlijke situatie op het voetbalterrein te Kerkhove betreft: het 
gemeentebestuur heeft de gevaarlijk overhellende palen laten verwijderen door 
Eandis. De veldverlichtingsinstallatie die door de eigenaar van café Paljas zonder 
toestemming van het gemeentebestuur op deze palen was aangebracht is eveneens 
door Eandis maar op kosten van de eigenaar verwijderd. 
 

• Wat het cameratoezicht op het openbaar domein betreft: sedert 1 juli 2016 zijn er 
diverse camera’s geplaatst in en rond de openbare gebouwen. De beelden van deze 
camera’s kunnen enkel ingekeken worden door de politiezone MIRA en door 2 
personeelsleden aangesteld door het gemeentebestuur. Deze beelden worden enkel op 
vraag van het gemeentebestuur (dus als er iets gebeurd is) bekeken. Ook in en rond 
het sportcentrum zijn camera’s geplaatst. Deze camera’s hebben hun diensten al 
bewezen: zo zijn er al sluikstorters tegen de lamp gelopen (onmiddellijke retributie 
van 250,00 euro), werden de beelden bekeken in functie van het betrappen van een 
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voyeur, … Begin 2017 komt er voor het sportcentrum nog een extra camera bij omdat 
na een evaluatie bleek dat in sommige gevallen het domein van het sportcentrum niet 
volledig gedekt werd door de beelden. 
 

• Wat betreft de water-audit uitgevoerd op het sportcentrum: de resultaten van deze 
gratis audit aangeboden door de provincie West-Vlaanderen waren ontgoochelend. De 
bestaande situatie werd niet goed in kaart gebracht en de voorstellen om water te 
besparen kunnen in de realiteit niet uitgevoerd worden. 
 

• Wat de veldverlichting van het voetbalstadion betreft: zie verder. 
 

• Wat het graffiti-spuiten betreft op de gevels van het OC en sportgedeelte in Outrijve: 
de jonge daders die de gevels hadden beklad met tekst en tekeningen die weinig aan 
de verbeelding over laten, werden gevat. Niet alleen moesten de ouders opdraaien 
voor alle herstelkosten maar de jongeren werden ook gerechterlijk vervolgd en 
veroordeeld tot een werkstraf. 

 
• Wat de seingevers-problematiek voor de Feesteloop betreft: elk jaar is het zeer 

moeilijk om voldoende seingevers te bekomen voor de Feesteloop. Daarom werd 
voorgesteld om dit jaar het parcours volledig af te sluiten met nadars en enkel op 
kritieke punten seingevers en politieagenten te voorzien. Hierdoor kon het aantal 
seingevers beperkt worden van 26 tot 10. Het gemeentebestuur ging akkoord met dit 
voorstel en schepen Lut nam de verantwoordelijkheid voor de seingevers van de 
Feesteloop op zich. In eerste instantie werd samengewerkt met de persoon die vorig 
jaar instond voor de seingevers maar algauw werd duidelijk dat er serieuze 
vraagtekens mochten geplaatst worden bij deze samenwerking. Zo werden de namen 
van de seingevers pas na lang aandringen door de betreffende persoon bezorgd aan 
de sportdienst op een slordig kaartje en bij controle van deze namen door de dienst 
bevolking bleek dat een aantal personen niet bestonden, dat een aantal personen 
geschrapt waren uit het bevolkingsregister, … Daarom schakelde schepen Lut over 
naar plan B waarbij een samenwerking werd opgestart met de verantwoordelijke voor 
de seingevers van de E3-prijs Harelbeke. Deze samenwerking verliep vlekkeloos maar 
de persoon die vorige jaar instond voor de seingevers kon zich hier niet bij 
neerleggen. Zo heeft hij zowel de schepen als het diensthoofd sport herhaaldelijk 
‘lastig gevallen’ en heeft ook de burgemeester getuige kunnen zijn van het 
ongenoegen van deze persoon. De vrees dat deze persoon voor problemen zou 
kunnen zorgen tijdens de Feesteloop bleek ongegrond, hij daagde niet op. In ieder 
geval was de politiezone op de hoogte gebracht voor het geval hij wel voor problemen 
zou zorgen. 
 

• Wat de stopzetting café De Paljas en de gevolgen voor de liefhebbersploegen betreft: 
eind augustus, bij de start van het nieuwe voetbalseizoen, vernam het gemeente-
bestuur dat café de Paljas definitief sloot op 1 oktober waardoor er voor het 
voetbalterrein in Kerkhove geen kleedkamers meer zouden beschikbaar zijn. De 
kleedkamers bevinden zich immers in het café en de eigenaar was niet meer bereid 
om enkel de kleedkamers nog ter beschikking te stellen zelfs als het gemeentebestuur 
de nodige aanpassingen zou doen zodat de kleedkamers en het café volledig 
gescheiden zouden zijn. Hierdoor moest op zeer korte termijn worden uitgekeken naar 
een oplossing voor de 2 voetbalploegen die hun thuiswedstrijden spelen op het terrein 
in Kerkhove. Uiteindelijk konden deze 2 ploegen worden ondergebracht op het 
voetbalterrein te Outrijve wat geen sinecure was gezien er daar reeds 3 
liefhebbersploegen speelden en er dus heel wat kalenderwijzigingen moesten worden 
doorgevoerd mits het akkoord kon verkregen worden van de respectievelijke 
federaties, tegenstanders en de 3 ploegen zelf natuurlijk ook. 
 

• De hangcontainer aangekocht door de jeugddienst en die zich achteraan de sportsite 
ter hoogte van het kunstgrasterrein bevond, die volledig met graffiti was beklad en die 
in zeer slechte staat was, is eindelijk in opdracht van het gemeentebestuur en 
kosteloos verwijderd. Dit is een goede zaak aangezien deze container een trefpunt 
werd voor zaken die het daglicht niet mochten zien. 

 

• Wat de site Outrijve betreft: zie verder 
 

• Wat de personeelsmateries betreft: door diverse omstandigheden is de sportdienst 
naar personeelsbezetting gedurende langere periode in aanzienlijk ondertal. Waar 
mogelijk heeft het gemeentebestuur op personeelsvlak trachten te depanneren.  
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b. Stand van zaken dossiers overheidsopdrachten 

 
i. Veldverlichting stadion:  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 behaalde. De 
bestaande veldverlichting dateerde reeds van bij de opening van het 
voetbalstadion (1998) en had haar voorziene levensduur al ruim overschreden. Het 
vernieuwen van de verlichtingstoestellen van het voetbalstadion werd toegewezen 
aan Eandis. Deze opdracht werd uitgevoerd in het tussenseizoen zodat lokale 
voetbalclub KVK Avelgem met ingang van het nieuwe seizoen kon beschikken over 
een volledig vernieuwde veldverlichtingsinstallatie op terreinen 1 en 2. 
 

ii. Aanleg 4de tennisterrein: samen met tennisclub Avelgem werkte de sportdienst het 
bestek uit voor de aanleg van het 4de tennisterrein. Dit bestek wordt ter 
goedkeuring aangeboden aan de gemeenteraad van 28 november aanstaande. Dit 
project omvat in hoofdzaak de uitbreiding van de bestaande tennisaccommodatie 
met 1 extra terrein met inbegrip van: 

• Het uitbreken van de bestaande omheining inclusief boordstenen en 
vervangen door nieuwe omheining, toegangspoorten en boordstenen; 

• Het verwijderen van beplanting en de bomen in de zone waar het extra 
terrein moet komen; 

• De aanleg van een extra terrein zodat 2 blokken van 2 terreinen ontstaan 
inclusief de nodige drainage, beregening en verlichting; 

• Het plaatsen van 1 keerwand 
• Het voorzien van beregening voor terrein 3 en 4 
• De oppuntstelling of vervanging van de beregeningsinstallatie voor terrein 1 

en 2; 
• Het vervangen van de bestaande verlichtingsarmaturen van terrein 1 en 2; 
• Het vervangen van de bestaande verlichtingsarmaturen van terrein 3; 
• 2 nieuwe masten voorzien van elk 2 verlichtingsarmaturen voor terrein 3 en 

4. 
 

iii. Fietscrossparcours: het budget voorzien voor de aanleg van een fietscrossparcours 
wordt doorgeschoven naar de begroting 2017. Dit project wordt ook vervangen 
door een ander project omdat blijkt dat hier meer nood aan is namelijk het 
voorzien van diverse (voetbal)trapveldjes binnen de gemeente. Er wordt dus geen 
fietscrossparcours aangelegd, het bestaande parcours tussen het sportcentrum en 
de Vredestraat, gelegen in de zone achter de kleedunits, wordt wel behouden. 
 

iv. Verharding binnen de omheining van het kunstgrasterrein: er is nog restkrediet 
binnen het dossier van de aanleg van het kunstgrasterrein. Bedoeling is dit krediet 
te gebruiken om de 2 nog onverharde zones binnen het kunstgrasterrein 
(braakliggende zones met modder en onkruid) te verharden. Een prijsvoorstel is 
hiervoor reeds aangevraagd. 
 

v. Berging t.h.v  het kunstgrasterrein en kleine tractor: éénmaal de zones verhard (zie 
bovenstaand) kan er eventueel een berging voorzien worden binnen deze zones. 
Alhoewel er hier nog geen politiek draagvlak voor is, is er toch enerzijds nog 
restkrediet binnen het dossier van het kunstgrasterrein waardoor een berging zou 
kunnen bekostigd worden en is er in de begroting 2017 een bedrag opgenomen 
voor de eventuele aankoop van een kleine tractor voor het onderhoud van het 
kunstgrasterrein. Deze kleine tractor zou dan met het andere onderhoudsmateriaal 
in deze berging kunnen worden ondergebracht. 
 

vi. Vrijetijdssite Outrijve: tijdens de gemeenteraad van 24 oktober werd het bestek 
goedgekeurd voor de aanstelling van een ontwerper die een ontwerp moet maken 
van een nieuw gebouw op de site van Outrijve vooral dienstig voor de 
speelpleinwerking maar waar ook de sportdienst vragende partij is om bergingen 
te voorzien voor de diverse voetbalploegen. Bedoeling is dit gebouw te realiseren 
in 2017. 
 

vii. Dakdichting sportcentrum: uit een expertiseverslag bleek dat een algemene 
vernieuwing van de dakdichting van de sporthal geen oplossing zou bieden aan de 
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waterinsijpeling in de sporthal(len) en het cafetaria omdat de oorzaken elders 
liggen: 

o De kolonnen waarop de dwarsspanten rusten: de dichting is onvoldoende 
hoog opgetrokken achter de bardage die voor deze spanten is 
aangebracht. De bardage zal moeten worden ingekort en de dichting zal 
hoger moeten opgetrokken worden. 

o Sommige afvoeren zijn te klein in diameter om bij regenweer het water snel 
te kunnen afvoeren. Door de aanpassing van de hellingsgraden van het 
dak op een aantal plaatsen zal het water geleid worden naar afvoeren met 
voldoende diameter. 

o De rubbers van de lichtstraten in zaal 1 moeten allemaal vervangen worden 
en de opstanden geplaatst voor deze lichtstraten moeten verhoogd worden 
zodat het regenwater er niet kan overslaan. 

o Hier en daar is beperkt algemeen onderhoud nodig. 
o De verbindingen met de verschillende aanbouwen (zwembad, sportzaal 2, 

stadion) moeten degelijker gedicht worden. 
o Er moeten spuiers worden voorzien zodat bij hevige regenval het water 

onmiddellijk van de daken wordt geëvacueerd. 
o De dichting van het dak van het zwembad moet bij de opstanden volledig 

hernieuwd worden. De dichting sluit daar niet aan. 
 

 
c. Verlenging overeenkomst ‘hartveilige gemeente’ 

 
In 2014 kreeg onze gemeente van het Rode Kruis Vlaanderen het label ‘hartveilige 
gemeente’. Dit label is 2 jaar geldig en moet dan vernieuwd worden. Om het label te 
blijven behouden is onder andere een bijscholing AED voor 10% van het gemeente-
personeel een noodzaak. Het personeel van de sportdienst en 1 personeelslid van de 
dienst jeugd & cultuur volgden deze opleiding in 2016 waardoor aan deze voorwaarde werd 
voldaan. De overeenkomst werd dan ook door het Rode Kruis Vlaanderen met 2 jaar 
verlengd. 
 

d. Voorstellen begroting 2017: onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad 
 

o Wat de exploitatie betreft (de gewone dienst): de voorziene bedragen in 2017 zijn 
afgestemd op de bedragen bekomen in 2016. 
 

o Wat de investeringen betreft: 
• Het restkrediet van het kunstgrasterrein dat niet opgebruikt wordt in 2016 

wordt overgedragen naar 2017 (eventueel:verharding onverharde zones, 
berging: zie hoger). 

• Er wordt 5.000 euro voorzien voor de aankoop van een kleine tractor voor 
het onderhoud van het kunstgrasterrein 

• Er wordt 105.000 euro voorzien voor de aanleg van het 4de tennisterrein 
• Er wordt 10.000 euro voorzien voor de aanleg van trapveldjes (zie hoger) 
• Voor het structureel onderhoud van de gebouwen en de inrichting: 

� Er wordt 40.000 euro voorzien voor de dakdichting 
� Er wordt 10.000 euro voorzien voor de relighting van de 

kleedkamers van het zwembad 
� Er wordt 13.500 euro voorzien voor het vervangen van de 2 boilers 

van het stadion 
� Er wordt 2.500 euro voorzien voor het schilderen van de 

kleedkamers van de sporthal 
 

o Speciaal project: er wordt 10.000 euro voorzien voor de passage van de Ronde 
van Vlaanderen (zie verder).  

 
4. Promotie en animatie 

 
a. (Sport)aanbod: 

 
i. Het reguliere aanbod:  dezelfde activiteiten van voor de grote vakantie worden verder 

gezet.  
 

ii. Herfstvakantie: tijdens de herfstvakantie ligt het accent op het zwembad met elke dag 
een ander thema: pannenkoekenzwemmen, prijzenduiken, discozwemmen. Er wordt 
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ook elke dag een groot opblaasbaar speelobject in het zwembad gelegd (gratis te 
gebruiken van de sportdienst Waregem). Daarnaast trekken we op sportieve uitstap 
naar Sportflix, een uitdagende sportkermis in de expo te Waregem voor kinderen van 
het lager onderwijs en in organisatie van de Burensportdienst. 

 

iii. Interscolaire sport 1ste  trimester: onderstaande activiteiten voor de lagere scholen 
van Avelgem of de kleuterscholen van Avelgem werden ingepland in het eerste 
trimester: 

 

wo 21-09-16 veldlopen 

wo 16-11-16 ballennamiddag 

vr 16-12-16 hopsakee (1ste kleuter) 

 
iv. Evenementen in het najaar: er staan 2 grote sportevenementen op de kalender van 

het najaar: 
o De Feesteloop op 05/11/16 
o De Wandeltocht van de Vlaamse Diabetes Liga en ‘Joost Deseyn’ op 20/11/16. 

 
v. Vormingen / opleidingen / workshops: op maandag 24 oktober ging in het 

sportcentrum de opleiding ‘conflicthantering’ door in organisatie van de 
Burensportdienst en gericht op eerste-lijn-medewerkers. Meer en meer worden deze 
medewerkers geconfronteerd met (te) assertieve, vaak agressieve klanten. Er werd 
tijdens deze zeer interessante opleiding geleerd hoe men met dergelijke klanten kan 
omgaan. Deze opleiding krijgt een praktisch vervolg in het voorjaar 2017. 

 
b. UIT-pas: stand van zaken: de UIT-pas blijkt in Avelgem geen groot succes te zijn, is complex 

zowel voor de burger in armoede maar ook in de toepassing voor het personeel van de 
sportdienst en brengt heel wat administratief werk met zich mee. Een interne evaluatie dringt 
zich op. 
 

c. Promotiekanalen: 
 
i. Digitale nieuwsbrief: uitbreiding bestand abonnees: de werkwijze toegelicht in vorig 

verslag mag omwille van de wet op de privacy niet worden toegepast. Jammer want de 
digitale nieuwsbrief blijkt een krachtig communicatiemiddel te zijn. 

 

5. Pré-adviezen en adviezen 
 

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

b. Nieuwe adviezen:  
 

i. De subsidieverdeling:  
 

Alle 28 erkende verenigingen werden aangeschreven. Alle 28 erkende 
verenigingen haalden hun aanvraagformulieren op en dienden effectief een 
subsidieaanvraag in.  
 
Beleidssubsidie 
 
De raad van bestuur overloopt ter zitting de berekeningswijze en de 
ontwerpverdeling, op voorhand opgemaakt door de sportdienst, en formuleert 
geen opmerkingen op dit voorontwerp. 
 
Opmerking: op 14/11/16 kreeg de sportdienst een officiële schriftelijke 

mededeling van de onmiddellijke stopzetting van FC De Paljas. Op 

de dag van de raad van bestuur (08/11/16) was dit nog niet gekend. 

De Paljas is echter in het totaaloverzicht (zie verder) weggelaten wat 

een kleine herverdeling met zich meebrengt. 
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Impulssubsidie 
 
De raad van bestuur overloopt ter zitting de berekeningswijze en de 
ontwerpverdeling, op voorhand opgemaakt door de sportdienst, en formuleert 
geen opmerkingen op dit voorontwerp. 

 
 Totaaloverzicht 
 

Het adviescomité geeft ter zitting een positief advies aan het totaaloverzicht (zie  
onderstaand).  Deze verdeling zal overgemaakt worden aan het gemeentebestuur  
met de vraag om tot uitbetaling aan de diverse verenigingen over te  
gaan. 

 
Opmerking: op 14/11/16 kreeg de sportdienst een officiële schriftelijke 

mededeling van de onmiddellijke stopzetting van FC De Paljas. Op 

de dag van de raad van bestuur (08/11/16) was dit nog niet gekend. 

De Paljas is echter in het totaaloverzicht weggelaten wat een kleine 

herverdeling met zich meebrengt. 

 

opmerking
werkings-

toelage

jeugd-

toelage

impuls-

toelage
totaal

integrale competitievereniging Damesvolleybalclub Kerdavo € 2.013,22 € 163,64 € 1.632,16 € 3.809,02

integrale competitievereniging Koninklijke Basket Avelgem vzw € 2.013,22 € 163,64 € 1.561,19 € 3.738,05

integrale competitievereniging KVK Avelgem € 2.684,30 € 163,64 € 2.237,76 € 5.085,70

integrale competitievereniging No Limit Team Avelgem opstart Multimove € 2.492,56 € 163,64 € 2.064,58 € 4.720,78

integrale competitievereniging Tennisclub Avelgem afbouw tennisschool € 2.396,70 € 163,64 € 1.670,31 € 4.230,65

liefhebbersploeg gebonden aan een federatie Club Rugge € 180,05 € 180,05

liefhebbersploeg gebonden aan een federatie FC De Paljas stopgezet 14/11/16 € 0,00 € 0,00

liefhebbersploeg gebonden aan een federatie VK Moduleo € 180,05 € 180,05

liefhebbersploeg gebonden aan een federatie Sportwereld gestopt in 2015 € 0,00 € 0,00

liefhebbersploeg niet gebonden aan een federatie FC Paljaskes € 180,05 € 180,05

organisatievereniging Hippodroom De Oude Schelde Outrijve € 525,00 € 525,00

organisatievereniging Kloron Yachting Club Avelgem € 150,00 € 150,00

organisatievereniging Wielerclub Demeyer Hand in Hand Outrijve 3 wedstrijden € 1.125,00 € 1.125,00

parasportvereniging Motorvrienden Avelgem gestopt in 2015 € 0,00 € 0,00

parasportvereniging (duivensport) De Moedige Duif Outrijve € 200,00 € 200,00

parasportvereniging (vinken) De Moedige Zangers Avelgem € 200,00 € 200,00

parasportvereniging (vinken) KM De Zingende Vogels Avelgem € 200,00 € 200,00

parasportvereniging (vinken) organisator vinkenkampioenschap groot-Avelgem € 300,00 € 300,00

parasportvereniging (vissen) Bekaert Lijnvissers € 200,00 € 200,00

parasportvereniging (vissen) De Gouden Karpervissers € 200,00 € 200,00

parasportvereniging (vinken) KM De Boomgaardvink Waarmaarde € 200,00 € 200,00

parasportvereniging (vissen) Koninklijke Lijnvissersclub De Snoevers € 200,00 € 200,00

parasportvereniging (vissen) Scheldezonen € 200,00 € 200,00

parasportvereniging (vissen) Vissersclub "Onder Ons" Outrijve € 200,00 € 200,00

parasportvereniging (vissen) organisator viskampioenschap groot-Avelgem € 300,00 € 300,00

partiële competitievereniging Karaté-do Avelgem afgebouwde werking € 379,80 € 32,72 € 412,52

partiële competitievereniging Run for Fun € 393,86 € 393,86

partiële competitievereniging Skibo € 675,19 € 32,72 € 707,91

partiële competitievereniging Ter Muncken Smashers € 225,06 € 225,06

vereniging zonder competitie A.D.Dalton € 703,32 € 16,36 € 719,68

vereniging zonder competitie Wielerclub Avelgem (WCA) € 157,56 € 157,56

vereniging zonder competitie Wtc Olympia € 225,06 € 225,06

cyclocross € 0,00 € 0,00

ANIMA ANIMA bestaat niet meer € 0,00 € 0,00

totaal € 19.100,00 € 900,00 € 9.166,00 € 29.166,00

2016
categorie vereniging

 
 

ii. Erkenningsaanvraag ‘Dance4Friends’: dossier nog niet binnen gekregen. Wordt 
verdaagd 
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6. Varia en rondvraag 
 

a. Voorlopig uitstel herziening subsidiereglement: 
 
Omdat voorzitter Lieven deel uitmaakt van deze werkgroep ligt dit dossier voorlopig stil. 
Evenwel is er vooral vraag naar een aanpassing van het subsidiereglement ‘impulssubsidie’ 
omdat er daar te grote schommelingen zijn waardoor clubs met jeugdwerkingen geen goed 
zicht hebben op welke impulssubsidie ze kunnen verwachten. Een aanpassing van dit 
reglement dringt zich dus wel op. Francky zal dit bespreken met voorzitter Lieven. 

 
b. West-Vlaamse Sportprijzen 

 
Ook in 2017 huldigt de provincie West-Vlaanderen (voor de laatste keer?) 
sportverdienstelijken binnen diverse categorieën. De oproep van de provincie werd door de 
sportdienst doorgestuurd naar de sportverenigingen die eventueel een kandidaat zouden 
kunnen hebben binnen een bepaalde categorie. 
 

c. Passage Ronde van Vlaanderen 
 
Op 2 april 2017 passeert de Ronde van Vlaanderen in Avelgem. Avelgem is de ENIGE 
West-Vlaamse gemeente die de Ronde nog mag verwelkomen en dit gedurende een 
periode van 5 jaar. Daarom willen de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Avelgem 
de handen in elkaar slaan om van deze passage iets aparts te maken vanuit een visie ‘we 
zijn niet kwaad op de organisatoren maar we willen tonen dat ze ongelijk hebben om 
West-Vlaanderen grotendeels te laten vallen’. Onder het motto ‘keerekeerweere’ wordt 
daarom een gans concept uitgewerkt dat in het oog moet springen in de aanloop naar de 
Ronde van Vlaanderen maar vooral tijdens de passage van de Ronde van Vlaanderen. 
 

 
d. Volgende vergadering 

 
Datum nog niet gekend. 

 
 
 
 
 
 
 
Verslaggever: Francky Platteau, diensthoofd sport  

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


