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Betreft : verslag algemene vergadering sportraad 
 

Aanwezigheden leden 

 
Aanwezig of latere vervoeging van de vergadering: 25 
 

instantie naam voornaam 

Avelgemse Duikschool Dalton De Meyer Roland 

Basisschool De Toekomst Rommens Piet 

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 

FC De Paljas Lampole Kurt 

FC Paljaskes Lamon Jean 

Gemeenschapsonderwijs Avelgem Vandermeersch Lien 

Karate-Do Verriest Johan 

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 

KVK Avelgem Ghysels Chris 

No Limit Team Avelgem Coulembier Sammy 

Run For Fun Debode Carine 

Scheldezonen Delapierre Fernand 

Sint-Jan Berchmanscollege Vanwambeke Lieve 

Skibo Callewaert Jean Claude 

Ter Muncken Smashers Desimpel Karl 

Vissersclub "Onder Ons" Outrijve Vanhamme Luc 

Wielerclub Demeyer Hand in Hand Demets Stephan 

 
Verontschuldigd: 6 
 

instantie naam voornaam 

deskundige Seynaeve Lieven 

Hippodroom De Oude Schelde Outrijve Desrumaux Stefaan 

Kerdavo Vandamme Heidi 

Tennisclub Avelgem Dejaegher Philippe 

Wielertoeristenclub Olympia Dedeken Alain 

Wielerclub Avelgem Herman Lieven 

 
Afwezig: 1 
 

instantie naam voornaam 

VK Moduleo Tranoy Cedrik 

A   V   E   L   G   E   M 
 

uw kenmerk| 
ons kenmerk| 

 
161116 verslag AV 

|contact 
|datum 

Francky Platteau 
16/11/16 
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Minstens de helft van de leden moet aanwezig zijn om de vergadering te kunnen laten doorgaan. 25 
van de 32 leden zijn aanwezig, de vergadering mag doorgaan. 

 

Aanwezigheden waarnemers 

 

Aanwezig: 3 

 

sportdienst Platteau Francky 

CD&V Deseyn Lut 

sp.a Platteau Sandra 

 

Afwezig: 2 

 

Gemeentebelangen Kempinaire Jan  

N-VA Van Seymortier Kris zie ook verder bij dagordepunt 2 

 

Verontschuldigd: 0  

 

 

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 algemene vergadering wenst onze voorzitter dan 
ook van harte beterschap en een spoedige terugkeer. 
 

2. Overlopen en goedkeuren vorig verslag d.d. 27/06/16 

 

Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. 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. 

 
 
• FC De Paljas liet de sportdienst weten dat zij op 14/11/16 besloten hebben om met 

onmiddellijke ingang de vereniging stop te zetten. Rik Hoorebeke, afgevaardigd namens FC 
Paljas, geeft ter zitting toelichting. Er zijn 2 hoofdredenen: 

o  Enerzijds de stopzetting van café de Paljas waardoor de inkomstenstroom 
grotendeels wegvalt 

o  Anderzijds het afhaken van spelers dat deels ook te wijten is aan de noodgedwongen 
verhuis van deze ploeg naar Outrijve waardoor de wedstrijden op een later 
beginuur (vooravond i.p.v. namiddag) moesten starten.  

 
Het gemeentebestuur zal op de hoogte gebracht worden van deze stopzetting. 

 
• Kris Van Seymortier, politiek waarnemer namens N-VA, zou geen lid meer zijn van deze 

partij. Dit zal nagevraagd worden en indien dit zo is zal de N-VA gevraagd worden om een 
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nieuwe politiek waarnemer aan te stellen voor de algemene vergaderingen van de 
sportraad. 

4. Geformuleerde adviezen sedert 27 juni 2016 

 

• 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 overliep in zitting van 8 november de berekeningswijze en de 
ontwerpverdeling, op voorhand opgemaakt door de sportdienst, en formuleerde geen 
opmerkingen op dit voorontwerp. 

 
Impulssubsidie 

De raad van bestuur overliep in zitting van 8 november de berekeningswijze en de 
ontwerpverdeling, op voorhand opgemaakt door de sportdienst, en formuleerde geen 
opmerkingen op dit voorontwerp. 
 
Totaaloverzicht 

Het adviescomité van de raad van bestuur van de sportraad gaf in zitting van 8 november  
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
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Alex Frooninckx, afgevaardigd namens basketbalclub KB Avelgem, formuleert een ethisch 
bezwaar op de subsidieverdeling: hij betreurt het dat een aanzienlijke, gemeentelijke 
subsidie gaat naar het No Limit Team, de duatlon-triatlonvereniging die professionele 
krachten tewerk stelt. Volgens Alex ‘piekt’ dit bij veel vrijwillige medewerkers die veel uren 
in hun eigen vereniging stoppen en daar niets voor ontvangen. 
 
Omdat dit ethisch bezwaar echter geen inbreuk is op het huidig vigerend subsidie-

reglement, kan het No Limit Team niets aangewreven worden. KB Avelgem zal dan ook 
geen bezwaar tegen deze subsidieverdeling indienen bij het gemeentebestuur.  
 
Binnen de raad van bestuur van de sportraad zal deze problematiek wel dieper bekeken 

worden binnen de context van het stilaan groeien van professionalisme en topsport binnen 
onze gemeente. De bestaande subsidiereglementen bieden hier op dit moment immers 
geen antwoord op. 

 
• Erkenning dansvereniging Dance4Friends 

 
Alhoewel deze vereniging voldoet aan de voorwaarden gesteld in het erkenningsreglement, 
gaf het bestuur van de sportraad op 9 juni 2015 een negatief advies op de erkenning van 
deze dansvereniging gebaseerd op volgende argumentatie: 
 

o Dance4Friends vzw is een vzw met zetel in Heestert en met geen enkel bestuurslid 

uit Avelgem, die oorspronkelijk haar werking had in Zwevegem maar nu haar 

werking verplaatst heeft naar de Regency in Avelgem. Alhoewel er in het 

erkenningsreglement geen voorwaarden zijn opgenomen omtrent de plaats van de 

zetel en/of aantal bestuursleden woonachtig in Avelgem, beschouwde de raad van 

bestuur deze vereniging toch als een Zwevegemse vereniging. 

 

o Daarnaast wees de raad van bestuur op de ‘commerciële insteek’ van deze 

vereniging. Het kan niet de bedoeling zijn dat het gemeentebestuur voor 

dergelijke vereniging goedkope accommodatie voorziet alsook niet dat het 

gemeentebestuur dergelijke vereniging betoelaagt. De ‘winsten’ komen immers de 

danslesgevers ten goede.    

 

o Tot slot wees de raad van bestuur op de reeds bestaande samenwerkings-

overeenkomst afgesloten tussen het gemeentebestuur en dansschool ARIADNE. 

Een tweede dansschool erkennen betekent concurrentie creëren.  

 

Het gemeentebestuur volgde in 2015 dit negatief advies en erkende deze dansvereniging 
niet. 
 
Evenwel heeft Dance4Friends intussen voldaan aan de meeste argumenten van het 
advies: 

 
o Er zijn intussen Avelgemse bestuursleden toegetreden; 
o De vereniging kan aantonen dat de lesgevers volgens een normale verloning 

vergoed worden; 
o De vereniging biedt een ander dansaanbod aan dan dansschool ARIADNE voor wat 

jeugddans betreft en richt zich daarnaast vooral op een dansaanbod voor 
volwassen wat door dansschool ARIADNE in Avelgem niet wordt aangeboden. 

 
Gezien het feit dat deze vereniging voldoet aan de erkenningsvoorwaarden en gezien het 
feit dat deze vereniging is tegemoet gekomen aan de argumenten van het vorige 
sportraadadvies, verleent het adviescomité van de sportraad deze keer een 
‘voorwaardelijk positief advies’ waarbij de gestelde voorwaarden zijn: 

o Het minstens behouden van het percentage Avelgemse bestuursleden die voor het 
ogenblik zetelen in het bestuur (momenteel is dit 16,67%) en indien mogelijk dit 
percentage optrekken. 

o Op vraag van het gemeentebestuur transparantie verlenen met betrekking tot de 
vergoeding van de lesgevers. 

o Geen concurrerende dansactiviteiten aanbieden die door dansschool ARIADNE 
reeds in Avelgem worden aangeboden. 
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Dit voorwaardelijk positief advies zal aan het gemeentebestuur overgemaakt worden 
samen met het positief advies van het erkenningscomité zodat deze vereniging kan erkend 
worden. 

 
5. Terugblik op de vergaderingen van de raad van bestuur periode 27/06/16 – 

15/11/16 

 

a. 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 plaatsen van een keerwand maakt d.d. 15 

november nog voorwerp uit van een politieke discussie. Het is niet zeker dat 

dit in het bestek wordt opgenomen) 
• 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 
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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 
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. 
 

b. 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. 
 

c. Voorstellen begroting 2017 
 
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 
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� 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).  
 
6. Huldiging sportlaureaten: 

 

o Spikkerelle – vrijdag 3 februari 2017 – 19u15 
 

o Er werden al enkele kandidaten ingediend samen met de subsidieaanvragen. Tijdens de 
algemene vergadering wordt een warme oproep gedaan om zeker de nodige kandidaten in 
te dienen voor 21 december bij de sportdienst. De sportdienst zal hiervoor nogmaals een 
aparte mailing versturen naar alle sportverenigingen. 
 

7. Stand van zaken van dossiers: 

 

a. 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. 
 

b. Omloop der 3 Provincies 
 

Koninklijke wielerclub “Demeyer Hand in Hand” is van plan om de wielerwedstrijd “Omloop 
der 3 provincies” nieuw leven in te blazen. Dit in de vorm van een interclub voor juniores 
met een internationaal deelnemersveld.  
Er zullen 25 ploegen starten met elk 6 deelnemers. In totaal 150 renners zullen deelnemen 
aan deze wedstrijd waardoor deze wedstrijd de nodige media aandacht zal krijgen.   
Het parcours bestaat uit eerst enkele plaatselijke rondes. Daarna gaat het richting 
heuvelzone (lus van 60km) om terug te keren naar Avelgem (Outrijve) voor nog enkele 
plaatselijke rondes.  
De wedstrijd gaat door op OLH-Hemelvaart donderdag 25 mei 2017. 

Het is de bedoeling om deze wedstrijd in de toekomst op te waarderen naar een UCI 
wedstrijd. Hiervoor krijgt de wielerclub de steun van Dhr. Eric Demets, koersdirecteur van 
Halle-Ingooigem en van hun nieuwe voorzitter dhr. Franky Van Haesebroucke, ploegleider 
in het profpeloton. 

 

c. 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 
 


