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Betreft : verslag raad van bestuur – dinsdag 17/01/17 – sportcentrum – 19u30 
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Alex Frooninckx KB Avelgem WN x OS 

Caroline Ghesquiere KB Avelgem   WN 

Sammy Coulembier No Limit Team x x X 

Heidi Vandamme Kerdavo Avelgem x V V 

Guy Vercoutere TC Avelgem x x X 

Chris Ghysels KVK Avelgem X V ? 

Petra Depaepe No Limit Team OS   

Lien Vandermeersch Gemeenschapsonderwijs x x V 

Lieven Seynaeve deskundige V V V 

Jules Eggermont vinkenverenigingen x x X 

Luc Vanhamme visverenigingen x x X 

Jean Claude Callewaert SKIBO x x X 

Lieve Vanwambeke Vrij onderwijs x x V 

Piet Rommens Basisschool De Toekomst V V X 

Johan Verriest Karate-do Avelgem x V X 

Lut Deseyn schepen van sport x x X 

Francky Platteau diensthoofd sport x 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 
 

 
Alex Frooninckx stopt als voorzitter van KB Avelgem op het einde van dit seizoen. In die optiek 
draagt hij momenteel zijn diverse functies en bevoegdheden over. Als afgevaardigde binnen het 
bestuur van de sportraad namens KB Avelgem neemt Caroline Ghesquiere deze functie over. DE 
‘kandidatuur’ van Caroline moet nog wel bekrachtigd worden tijdens de eerstvolgende algemene 
vergadering. Voorlopig zetelt Caroline dus als ‘waarnemer zonder stemrecht’ in het 
sportraadbestuur. 
 
Er is onduidelijkheid omtrent de afvaardiging van Chris Ghysels namens KVK Avelgem naar de raad 
van bestuur van de sportraad. Francky zal voorzitter Koen Delrue om duidelijkheid vragen. 
 
1. Gezondheidstoestand voorzitter Lieven Seynaeve 

 
Voorzitter Lieven is na zijn heropname in het najaar 2016 aan een nieuwe herstelperiode 
begonnen. Het verwijderen van het vocht en een aangepast dieet hebben gezorgd voor 
aanzienlijk gewichtsverlies en een terugval in fysieke conditie. De moraal van de voorzitter 
blijft echter optimaal en momenteel werkt hij met volle moed aan zijn herstel. Hij brengt zijn 
groeten over aan de raad van bestuur. 
 
De raad van bestuur wenst onze voorzitter van harte beterschap in deze lange herstelperiode.  

 
2. Overlopen en goedkeuren vorig verslag 

 
Geen opmerking. Het verslag wordt goedgekeurd.  

 

A   V   E   L   G   E   M 
 

uw kenmerk| 
ons kenmerk| 

 
170117 verslag rvb 

|contact 
|datum 

Francky Platteau 
17/01/17 
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3. Huldiging sportlaureaten 

 
Programma 
 

Tijdstip Wat 

19u15 Deuren open  

19u30 Verwelkoming door diensthoofd Sport 

19u32 toespraak door schepen van sport 

19u40 Huldiging vinkenzetters en vissers 

19u50 Huldiging vrijwilligers 

20u00  huldiging beloftevolle jongeren 
 bekendmaking + interview van de 3 kandidaat-laureaten 
 bekendmaking laureaat 

20u20 Devoo Beatbox  

20u40  huldiging sportploeg 
 bekendmaking + interview van de 2 kandidaat-laureaten 
 bekendmaking laureaat 

21u00  huldiging sportvrouw 
 bekendmaking + interview van de 3 kandidaat-laureaten 
 bekendmaking laureaat 

21u10  huldiging sportman 
 bekendmaking + interview van de 2 kandidaat-laureaten 
 bekendmaking laureaat 

21u20  Dankwoord schepen van sport 
 Receptie in de foyer 
 Ondertekening Gulden Boek 

 
Taakverdeling 

 

Lise Metzger Hoofdverantwoordelijke + regie  

Lieven Voet 
0475 30 50 27 

Moderator + voorbereiding 
teksten 

een overleg met Lieven staat 
gepland op woensdag 25 
januari. Er zal rekening 
gehouden worden met de 
opmerkingen die na vorige 
huldiging werden 
geformuleerd door enkele 
aanwezigen en die ter zitting 
nog eens aangehaald worden. 

Devoo Beatbox Act  

Jeroen Cosaert Technieken Lise of Francky brieft Jeroen 
op voorhand 

Lut Deseyn Speech, prijsuitreiking + 
dankwoordje op het einde 

uitreiking trofeeën samen 
met ander aanwezige 
schepenen en burgemeester 

Lien Vandermeersch 
Lieve Vanwambeke 

onthaal + verwelkoming  
KA zorgt voor een 6-tal 
hostessen  

 

Lieven Seynaeve 
Sammy Coulembier 
Lien Vandermeersch 

Verwelkoming gasten Samen met Lut en Francky 

Heidi Vandamme Ontvangst + begeleiding artiest Uur van aankomst van Devoo 
Beatbox wordt nog door Lise 
gevraagd. 

Sammy Coulembier 
Of Jean Claude Callewaert 

PC-bediening in de regiekamer Lise overloopt samen met 
Sammy of Jean Claude de 
powerpoint 

personeel  gemeente Verzorging receptie er zal slechts 1 personeelslid 
van de gemeente worden 
ingeschakeld voor de 
bediening. Francky brieft dit 
personeelslid op voorhand. 
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TO DO’s 
 
 Opmaken en versturen uitnodigingen: Francky 

o De uitnodigingen liggen ter ondertekening door burgemeester en secretaris in het 
gemeentehuis 

o Het adressenbestand is klaar 
o De uitnodigingen worden uiterlijk op vrijdag 20 januari verstuurd (aanvulling: zijn 

verstuurd op 19/01/17). 
 

 Opmaken en versturen stemformulieren: Francky: na de bestuursvergadering van vandaag 
o Naar de experten uit de sportsector: verzending voorzien op woensdag 18/01/17. 

Antwoord verwacht uiterlijk op woensdag 25/01/17. 
o Naar de algemene vergadering van de sportraad: verzending voorzien op 

woensdag 18/01/17. Antwoord verwacht uiterlijk op woensdag 25/01/17. 
o Naar de pers (vanuit het gemeentehuis): voorzien op woensdag 18/01/17. 

Antwoord verwacht uiterlijk op  woensdag 25/01/17. 
 

 Opmaak powerpoint: Lise: 
o De powerpoint is klaar. Enkel de laureaten (nog niet gekend) moeten nog worden 

ingevuld. 
o De powerpoint is de basis voor onze moderator Lieven Voet. Francky overloopt dit 

met Lieven. 
o De powerpoint is eveneens de basis voor Sammy of Jean Claude. Lise zal met 

Sammy of Jean Claude nog een datum en tijdstip afspreken om deze powerpoint 
op voorhand te overlopen. 
 

 Briefing medewerkers 
o Technieker Jeroen: door Lise of Francky één week voor de huldiging 
o Lieven Voet en Sammy / Jean Claude: door Francky of Lise: zie hoger 
o Briefing gemeentepersoneel: door Francky:  

 CAVA voorzien i.p.v. witte wijn 
 Bier in flesjes 
 Geen broodjes meer, wel kleine versnaperingen. 

 
 Bestelling trofeeën: door Francky 

o Het overzicht van welke trofeeën er nodig zijn, is reeds klaar. De bestelling kan 
pas geplaatst worden als de laureaten gekend zijn. 

 
 Te checken door Francky: beschikt Spikkerelle over receptietafels (aanvulling: ja). 

 
 Wordt niet meer voorzien: 

o Opmaak programmaboekjes: er wordt beslist om geen programmaboekjes meer 
op te maken en uit te delen. Het is te donker in de zaal om deze boekjes te kunnen 
lezen en iedereen kan toch alles volgen op het groot scherm. Bovendien laat 
nagenoeg iedereen na afloop zijn programmaboekje liggen. 

o Leggen van een rode loper. De beschikbare rode lopers zijn niet echt aan de 
propere kant en de kans op slecht weer (en dus schade aan de loper) is reëel. 

 
Kandidaten 
 
Er zijn 37 kandidaten ingediend verdeeld over de verschillende categorieën. Alle 37 de 
kandidaten worden gehuldigd. Francky en Lise hebben alle kandidaten aan het reglement 
afgetoetst om na te gaan als ze in aanmerking komen als ‘kandidaat-laureaat’. Ter zitting 
worden per categorie de mogelijke kandidaat-laureaten per categorie overlopen en worden in 
elke categorie de kandidaat-laureaten weerhouden (in groen aangeduid op onderstaand 
overzicht). Bij de beloften zijn er 4 kandidaat-laureaten, bij de sportploegen 2, bij de 
sportmannen 2 en bij de sportvrouwen 3. Jongeren die binnen hun federatie nog aanzien 
worden als ‘jongeren’, worden in Avelgem echter opgenomen in de categorie ‘sportman’ of 
‘sportvrouw’ als ze de leeftijd van 18-jaar hebben bereikt. 
 
Alle resultaten van de stemmingen worden binnen verwacht tegen 25/01/17. De punten van de 
algemene vergadering tellen dubbel. 
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nr vereniging kandidaat prestatie categorie

1

NLT Bortier Lucie zilver Vlaams Kampioenschap zwemlopen 

(14/15j). zilver eindranking Flanders cup 

zwemlopen (14/15j)

beloftevolle jongere

2

NLT Cassiers Cato zilver BK triatlon (JA). goud eindranking 

Nationale Jeugdcup Triatlon (JA). goud 

eindranking Flanders Jeugdcup Triatlon (JA). 

selectie EK Jeugd Triatlon

beloftevolle jongere

3

NLT Coulembier Sara goud eindranking Flanders Jeugdcup Duatlon 

(JA). zilver eindranking Nationale Jeugdcup 

Duatlon (JA). zilver eindranking Nationale 

Jeugdcup Triatlon (JA)

beloftevolle jongere

4
NLT De Simpelaere Malt zilver eindranking Flanders cup zwemlopen (6/7j) beloftevolle jongere

5
NLT Degruyenaere Lore brons Vlaams Kampioenschap zwemlopen (6/7j). 

zilver eindranking Flanders cup (6/7j)

beloftevolle jongere

6
NLT Deleersnyder Lise brons Vlaams Kampioenschap zwemlopen 

(10/11j)

beloftevolle jongere

7
NLT Dequae Nele brons Vlaams Kampioenschap zwemlopen 

(12/13j)

beloftevolle jongere

8
NLT Tanghe Laura brons Vlaams Kampioenschap zwemlopen 

(14/15j)

beloftevolle jongere

9

NLT Vandekerckhove Lotte goud eindranking Nationale Jeugdcup Duatlon 

(JB). goud eindranking Flanders Jeugdcup 

Duatlon (JB). brons eindranking Flanders 

Jeugdcup Triatlon (JB)

beloftevolle jongere

10

NLT Willen Hannelore goud BK Triatlon (JB). brons BK Duatlon (JB). 

goud VK zwemlopen (JB).  goud eindranking 

Nationale Jeugdcup Triatlon (JB). zilver 

eindranking Flanders Jeugdcup Triatlon (JB)

beloftevolle jongere

11

T.K.C. Turnhout Callewaert Aron 3x Belgisch kampioen rivier. 2de plaats Belgisch 

Kampioenschap lijn K4. 3de plaats Belgisch 

kampioenschap lijn 2. Ereplaatsen op EK. Tal van 

podia op internationale wedstrijden

sportman

12

DJP Racing / Team De 

Willemsvrienden

Demeulemeester Greg Belgisch kampioen bij de MCLB 2016 cat. 

nationalen open 250 4 takt - moto KTM. Eerder 

reeds 4x Belg kampioen

sportman

13 De textieltrekkers Masure Eric 680 km - 100 tochten sportman

14 KVK Avelgem interprovinciale U16 kampioen inter-provinciaal sportploeg van het jaar

15
Kerdavo Scholieren A kampioen in hun reeks. De toekomst voor de 

1ste ploeg

sportploeg van het jaar

16

NLT Defeyter Lisa zilver eindranking Nationale Jeugdcup Duatlon 

(JU). zilver eindranking Flanders Jeugdcup 

Duatlon (JU). zilver eindranking Nationale 

Jeugdcup Triatlon (JU), brons eindranking 

Flanders Jeugdcup Triatlon (JU)

sportvrouw

17 De textieltrekkers Demoor Annemie 680 km - 100 tochten sportvrouw

18

NLT Martens Floor goud BK Triatlon Middle Distance (beloften U23). 

brons BK Duatlon Standard Distance (beloften 

U23)

sportvrouw

19

KH Moed en Vlijt Kuurne Scherpereel Kimbery en Daphne categorie 'duo accessoires': provinciaal 

kampioen. 2de pl nationaal kampioenschap. 5de 

plaats lage landen, EK: 66,28%

sportvrouw

20
NLT Vandevenne Delphine brons BK Triatlon Olympic Distance (Masters 

F40)

sportvrouw

21

NLT Vanmarcke Kathleen zilver BK Duatlon Standard Distance (Master 

F40). Belgisch kampioen sprint duatlon (Master 

F40)

sportvrouw

22 De Moedige Zangers D'Hondt André 3x op rij clubkampioen = keizer vinkenzetters

23 KM De Boomgaardvink WaarmaardeForêt Joost clubkampioen met vogel Oona 2016 vinkenzetters

24 KM De Zingende Vogels Libbrecht Eric vinkenzetters

25 Vlaamse zangers Moen Windels Jacques kampioen groot Avelgem 2016 vinkenzetters

26 De snoevers Blomme Dirk clubkampioen De Snoevers 2016 vissers

27 De snoevers Declercq Ronny clubkampioen 't Zakske 2016 vissers

28 Koninklijke Bekaert Lijnvissers Ghysels Dirk kampioen groot Avelgem hengelen 2016 vissers

29 Koninklijke Bekaert Lijnvissers Vandenberghe Rudi algemeen winnaar clubkampioenschap 2016 vissers

30 De Gouden Karpervissers Vaneeckhout Pedro clubkampioen 2016 vissers

31 De Scheldezonen Vercoutere Koen clubkampioen vissers

32 Run For Fun Carine Debode vrijwilliger

33
AD Dalton De Meyer Karen inzet voor de club: clubbar, boekhouding, 

training geven bij te kort aan lesgevers …

vrijwilliger

34 Run For Fun Hilde Vandenberghe vrijwilliger

35 De snoevers Van Severen Nico helpende hand bij alle activiteiten vrijwilliger

36

Run For Fun Vanderschelden Tine bestuurslid: ondersteuning, geven van de sessie 

'start to run', administratief en medewerker 

achter de schermen

vrijwilliger

37

De Moedige Zangers Vansteenbrugge Filip bestuurslid, schatbewaarder, ondervoorzitter 

Avelgem: doet alle drukwerken, steeds goede 

ideeën --> onmisbaar in de maatschappij

vrijwilliger
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4. Beheers- en beleidsmateries 
 

Overlopen zittingen College (CBS) en gemeenteraad (GR) sedert 7 november 2016 
 

De punten besproken in het CBS en in de GR in de periode 7 november 2016 tot en met 9 
januari 2017 werden meegestuurd met de uitnodiging voor deze vergadering en worden ter 
zitting overlopen en toegelicht: 

 
 Sedert 1 januari 2017 is Dirk Garrez aan de slag als fulltime logistiek medewerker 

(poetsen, klussen, zaalwacht) bij de sportdienst. Hij vervangt Annick Ombecq. Dirk 
heeft ook de functie van Claudine Algoet (zaalwachter-kassier) overgenomen in het 
najaar 2016 toen Claudine uitgevallen was wegens een arbeidsongeval. 
 

 Wat de aanleg van het 4de tennisterrein betreft: zie verder 
 

 De “Omloop der 3 Provincies”: Koninklijke wielerclub “Demeyer Hand in Hand” 
organiseert op donderdag 25 mei 2017 (Hemelvaart) de wielerwedstrijd “Omloop der 3 
provincies”, een wedstrijd voor juniors met een internationaal deelnemersveld. Er 
zullen 25 ploegen starten met elk 6 deelnemers. Deze UCI-wedstrijd zal alvast de 
nodige media-aandacht krijgen.  Het parcours bestaat uit enkele plaatselijke rondes, 
gevolgd door een lus van 60 km in de heuvelzone om dan terug te keren voor een 
aantal lokale slotrondes.  De wielerclub vroeg en bekwam van het gemeentebestuur: 

 Het gebruik van het sportcentrum op 25 mei (parking, kleedkamers, 
inschrijvingslokaal, …) 

 Logistiek (nadars, podium, …) + hulp bij de opbouw en plaatsing 
 Een toelage. 

 
 De vereniging Dance4Friends werd erkend als sportvereniging. In 2016 werd deze 

erkenning op advies van de sportraad door het gemeentebestuur niet toegestaan maar 
een nieuwe erkenningsaanvraag en gesprekken met het vertegenwoordigers van het 
gemeentebestuur hebben geleid tot de erkenning van Dance4Friends. Deze vereniging 
is momenteel ook de exploitant van de Regency. Naast haar eigen activiteiten mag 
deze vereniging ook 12 activiteiten van anderen per jaar toestaan in de Regency. De 
vergunning om te koken in de Regency is echter ingetrokken (de keuken voldoet niet 
aan de wettelijke bepalingen). 
 

 Het gemeentebestuur betaalde op advies van de sportraad de toelagen uit aan de 
erkende sportverenigingen. 
 

 Het gemeentebestuur verleende haar akkoord voor de organisatie van de huldiging 
van de sportlaureaten door de gemeentelijke sportraad. 
 

 Het gemeentebestuur ging principieel akkoord om de krachtlijnen van de 
huurovereenkomst afgesloten tussen de Tennisclub Avelgem en het gemeentebestuur 
deze legislatuur te behouden. Dit betekent eveneens dat de huurprijs deze legislatuur 
dezelfde blijft, ook na de aanleg van het 4de tennisterrein. 

 
 Het gemeentebestuur nam acte van het PV ‘oplevering sanitaire aanpassingswerken’. 

De gemaakte opmerkingen worden intussen aangepakt. Het gemeentebestuur heeft 
ook een commerciële tegemoetkoming gevraagd in functie van het ruim overschrijven 
van de uitvoeringstermijn. 
 

 Het gemeentebestuur nam acte van de stopzetting van de liefhebbersploeg FC De 
Paljas.  
 

 Site Outrijve: zie verder 
 

 Het gemeentebestuur paste de procedure voor afgelasting van voetbalwedstrijden als 
volgt aan:  

 
In Avelgem werd de regel gehanteerd dat de liefhebbersploegen geen wedstrijden 
mogen spelen als de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) de jeugdwedstrijden in 
West-Vlaanderen wegens de weersomstandigheden afgelast. De liefhebbersploegen 
moesten zelf de website van de KBVB raadplegen om te weten of er afgelastingen 
waren voor de jeugdploegen in West-Vlaanderen waardoor zij dan niet mochten 
spelen. 
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Evenwel hanteert de KBVB vanaf januari 2017 een nieuwe regel waarbij het initiatief 
om een wedstrijd al dan niet door te laten gaan bij de thuisploeg wordt gelegd.  
In E-Kickoff, het digitaal communicatiekanaal van de KBVB dat alle ploegen verplicht 
dienen te gebruiken, kan de thuisploeg vanaf 48 uur voor de wedstrijd tot 3 uur voor 
de wedstrijd ingeven of het terrein al dan niet bespeelbaar is. Aangezien er meer en 
meer ploegen beschikken over kunstgrasterreinen is de kans op een algemene 
afgelasting zeer klein. 
 
Dit stelde de gemeente voor 2 problemen: 

 Aangezien er nagenoeg nooit een algemene afgelasting zal zijn (tenzij 
bijvoorbeeld bij zeer hevige sneeuwval), zullen de liefhebbersploegen in 
Avelgem altijd kunnen spelen als de huidige regel wordt behouden. 

 Het initiatief om terreinen te sparen (dus afgelastingen) ligt niet meer bij de 
KBVB maar bij de lokale ploeg zelf. De lokale ploeg zal minder rap geneigd zijn 
om een wedstrijd af te gelasten, de zorg voor het terrein is immers een zorg 
voor het gemeentebestuur en niet voor de lokale ploeg. 

 
Om deze problemen snel te kunnen opvangen, wijzigde het gemeentebestuur de 
procedure voor afgelastingen met ingang van 01/01/17 als volgt: 

 De beslissing om de terreinen van het stadion en het terrein te Outrijve niet te 
laten gebruiken, wordt genomen door het diensthoofd sport (of door de 
schepen van sport bij zijn afwezigheid) op de vrijdagochtend voorafgaand aan 
het betreffende speelweekend. 

 Als de terreinen niet mogen gebruikt worden, worden de diverse ploegen (KVK 
Avelgem en de liefhebbersploegen) en de liefhebbersvoetbalbond hiervan de 
vrijdagochtend verwittigd via een mail gericht aan hun gemachtigd 
correspondent . 

 
 Verharding onverharde zones kunstgrasterrein: zie verder 

 
 Toekomst voetbalterrein Kerkhove: met de sluiting van café De Paljas, zijn er geen 

kleedkamers meer beschikbaar voor het voetbalterrein te Kerkhove. Het 
gemeentebestuur wenst niet langer afhankelijk te zijn van een privépersoon voor dit 
terrein en heeft daarom andere doelen voor ogen met het terrein in Kerkhove. Het 
terrein zal ingekaderd worden in een natuurproject met een doorsteek naar de Schelde 
en onderhouden worden door de gemeente. Het gemeentebestuur kijkt voorlopig ook 
niet uit naar een ander voetbalterrein. Het terrein in Outrijve biedt momenteel 
voldoende mogelijkheden voor het liefhebbersvoetbal in Avelgem. 
 

 Het gemeentebestuur stelde de vrijwilligers aan en keurde de tarieven goed voor het 
sportaanbod 2de en 3de trimester.  
 

 Het gemeentebestuur erkende Recreas Avelgem als sportvereniging. Eerder was deze 
vereniging als vereniging ‘an sich’ reeds erkend. Het gemeentebestuur gaf wel de 
opdracht aan de sportdienst en de cultuurdienst om bij de subsidieverdeling na te 
gaan of dezelfde activiteiten niet zowel bij sport als bij cultuur ingediend worden ter 
betoelaging. 
 

 Het gemeentebestuur ging principieel akkoord met de organisatie van de 
Buitenspeeldag. 
 

 Het gemeentebestuur gaf de preventie-adviseur de opdracht om een interne opleiding 
‘hanteren brandblussers’ te organiseren voor alle gemeentepersoneel. 
 

 De gemeenteraad: 
 Keurde het bestek, de gunningswijze en de raming voor de aanleg van het 4de 

tennisterrein goed. 
 Keurde de politieverordening voor de Ronde van Vlaanderen goed. 
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5. Stand van zaken 
 
 

a. Luchtkwaliteit zwembad 
 

De Vlaamse Overheid nam een steekproef van 70 zwembaden, waaronder het Avelgemse 
zwembad, en stelde een labo aan (labo Derva) om de luchtkwaliteit in deze zwembaden te 
meten. De resultaten van deze meting zijn intussen binnen samen met een aantal 
adviezen. Deze adviezen zijn intussen opgevolgd met de bedoeling om de chlooramines in 
de lucht onder de richtwaarde te krijgen die Toezicht Volksgezondheid voorstelt (deze 
richtwaarde ligt lager dan de wettelijke norm). Een nieuwe meting is voorzien op 19 
januari. Mocht blijken dat de intussen ondernomen acties onvoldoende resultaat opleveren, 
zal het gemeentebestuur een eventuele, dure structurele aanpassing van ofwel de filters 
(een advies van de onderhoudsfirma Cofely) ofwel van de luchtextractie (een advies van 
het onderzoekslabo L.M.I.) overwegen. 
 

 
b. Status voetbalterrein Kerkhove 

 
Zie hoger (dagordepunt 4) 

 
c. Site Outrijve 

 
Eind 2016 werd met de aangestelde architect (Levi Deryckere) een overleg gehouden om 
de wensen van het gemeentebestuur, gebaseerd op diverse hoorzittingen met gebruikers-
omwonenden-…, kenbaar te maken. De heer Deryckere zal deze nu vertalen in een 
concreet gebouw/project. Op donderdag 19 januari stelt hij zijn eerste ontwerp en raming. 
voor. 
 

d. Aanleg 4de tennisterrein 

 
Er zijn 3 geldige offertes binnengekomen voor de aanleg van het 4de tennisterrein: 
 Scheerlinck 
 Sportinfrabouw 
 Tennisbrick – Donck 
  
Alle 3 de offertes bedroegen echter meer dan 85.000 euro (exclusief BTW). In principe 
moet het dossier dan hernomen worden omdat het schepencollege (CBS) opdrachten die 
boven de 85.000 euro uitstijgen niet mag toewijzen. Dit is een bevoegdheid voor de 
gemeenteraad en de eerste gemeenteraad gaat pas door op 20/02/17. 
  
Evenwel was dit voorzien door te werken met verschillende posten (niet één totaal prijs 
voor de volledige aanleg maar per post moet een bedrag ingeschreven worden) zodat 
enkele posten uit het dossier konden gehaald worden. 
  
Na overleg met de dienst overheidsopdrachten werd de volgende procedure toegepast (dit 
heeft geen vertraging op de werken): 

 post 24 en post 25 (nieuwe armaturen voor terrein 1 en terrein 2) werden uit het 
dossier gehaald. Deze relighting kan dan later (eventueel in 2018) als een aparte 
opdracht worden toegekend. Concreet zullen de oude lampen van terrein 1 en 
terrein 2 dus dit seizoen nog hun dienst moeten bewijzen. 

 Het gemeentebestuur heeft op maandag 9 januari haar akkoord geven op het 
weglaten van deze posten. 

 De 3 firma’s werden gevraagd om een aangepaste prijs in te dienen tegen uiterlijk 
donderdag 12 januari. Hierbij moeten ze rekening houden met het weglaten van 
post 24 en post 25, maar wordt hen ook een korting (‘final best offer’) gevraagd. 
Deze korting mag gevraagd worden aangezien de overheidsopdracht 
‘onderhandelingsprocedure’ wordt gevolgd. 

 Het gemeentebestuur heeft de nieuwe offertes geopend op maandag 16 januari. 
 De dienst overheidsopdrachten en het diensthoofd vergelijken de nieuwe offertes 

in de week van 16 januari. 
 Het gemeentebestuur wijst de opdracht toe op maandag 23 januari. 
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e. Verharding onverharde zones kunstgrasterrein 
 
In een eerste fase werd gevraagd aan de oorspronkelijke aannemer van het 
kunstgrasterrein om deze opdracht uit te voeren. De kostprijs hiervoor bedroeg echter 
aanzienlijk meer dan het restbudget voorzien binnen het dossier ‘aanleg kunstgrasterrein’.  
 
Daarom werd nagegaan: 

 Of er een alternatief mogelijk was dat binnen het restkrediet kon worden 
gerealiseerd; 

 Of dit alternatief in eigen regie door de gemeentelijke technische dienst kon 
worden gerealiseerd. 

 
Uiteindelijk werd gekozen voor: 

 Afgraven van de bovenoppervlakte van beide zones 
 Plaatsen van een geotextiel in deze zones (om onkruid te vermijden) 
 Deze zone opvullen met siergrint 
 Een kleine strook betonverharding ter hoogte van beide toegangspoorten zodat 

deze poorten kunnen afgesloten worden. 
 

Deze werken worden geraamd op 9.000,00 euro inclusief btw. 
 
De werken zullen worden uitbesteed en gekaderd in een groter dossier (er is ook aanleg 
nodig in de omgeving van het pompgebouw van Bossuit) 
 

f. Dakdichting:  
 
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: 
 
 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. 

 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. 

 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. 

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

moeten degelijker gedicht worden. 
 Er moeten spuiers worden voorzien zodat bij hevige regenval het water onmiddellijk 

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

worden. De dichting sluit daar niet aan. 
 

Architect Van Nieuwenhuyse heeft de opdracht gekregen om het bestek uit te schrijven 

zodat de overheidsopdracht kan opgestart worden. 

g. 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. 
De werkgroep is nagenoeg klaar met een concept. Hoofdorganisator is de vzw8580 die ook 
de Braderie en ‘Het warmste Huis’ heeft georganiseerd. Pistes die momenteel worden 
uitgewerkt: 



Pagina 9 van 10 

 

 
 Een tentoonstelling in de aanloop naar de Ronde 
 Trailers in de media (WTV, ook contacten met Sporza) 
 Een happening tijdens de passage: 

o Reuzescherm (het grootste scherm op het ganse parcours) 
o Tent met catering en diverse formules voor genodigden 
o Muziek na de passage (groep, DJ’s, …) 
o Aankleding van het parcours in één overheersende kleur 
o Aanwezigheid van ex-winnaars van de Ronde 
o Eet- en drankstandjes 
o …. 

 
6. Erkenningen: Dance4Friends en Recreas Avelgem 
 

Zie dagordepunt 4 
 

7. Problematiek visverenigingen:  
 
In de coupures in eigendom van een bovenlokale overheidsinstanties (de Vlaamse Gemeenschap) 
of in eigendom van een instantie hiervoor aangesteld/opgericht door een bovenlokale 
overheidsinstantie (Natuurpunt, Natuur en Bos), verder genoemd type A, stellen er zich 
problemen tussen de eigenaar enerzijds en de exploitant (de visvereniging) anderzijds op vlak 
van: 
 

 Een verschil in visie:  
o De Bekaert-coupure: vanuit haar ecologische visie laat Natuurpunt (de 

eigenaar) bijna geen visuitzettingen toe. Voor dit seizoen bijvoorbeeld mag 
er enkel 250 kg bliek worden uitgezet. De door de visvereniging gevraagde 
2000 à 3000 kg brasem en karper wordt niet toegestaan omdat deze 
‘bodemvissen’ het water te troebel maken waardoor de bodemvegetatie 
onvoldoende zonlicht krijgt om te kunnen groeien.  Echter door natuurlijke 
sterfte en door vogels die deze bliekjes wegroven, is de coupure snel 
zonder vis waardoor er dus niet meer gehengeld kan worden. De 
visvereniging ‘Koninklijke Bekaert Lijnvissers’, die de coupure exploiteert 
(onderhoud van de oevers, knotten van de wilgen, …) , heeft dan ook in 
haar algemene vergadering van oktober 2016 besloten om haar werking te 
laten uitdoven om zich uiteindelijk eind 2018 te ontbinden. Indien de visie 
van Natuurpunt echter kan bijgestuurd worden waardoor hengelen weer 
mogelijk wordt, is de financieel gezonde vereniging met circa 80 leden 
bereid om haar beslissing te herroepen. 

o De coupure De Gouden Klokke Waarmaarde: ook hier laat eigenaar Natuur 
en Bos geen visuitzettingen toe. Bovendien daalt het waterniveau er door 
de werken aan de sluis in Kerkhove waardoor de oevers op verschillende 
plaatsen inzakken. Voor ‘exploitant’ De Gouden Karpervissers is deze 
situatie niet houdbaar. 

o De coupure in Kerkhove: ook hier laat de eigenaar (Vlaamse 
Gemeenschap) geen of slechts een beperkte visuitzettingen toe. 

 
 Het niet nakomen van eigenaarsverplichtingen: 

o De coupure De Gouden Klokke: het inzakken van de oevers wordt niet 
erkend door de eigenaar als zijnde een gevolg van het zakkende 
waterniveau. Zelfs het zakken van het waterniveau wordt door de eigenaar 
niet erkend. Bijgevolg doet de eigenaar niets aan de inzakkende oevers. 

o De coupure in Kerkhove: de eigenaar doet weinig onderhoudswerk (veel 
bomen, zeer dicht struikgewas) waardoor de groenvegetatie het 
zuurstofgehalte in de vijver laat dalen onder de kritische waarde (er zit dus 
te weinig zuurstof in de vijver om vissen te kunnen laten overleven). 
Daarnaast heeft de eigenaar een veel te grote en niet bereikbare 
paaiplaats (een zone waar de vissen kunnen samen komen om te paaien) 
voorzien waardoor de hengelzone veel te klein is geworden. 

 
In de coupures in eigendom van de privé (’t Zakske – de vijver in Outrijve), verder genoemd type 
B,  stellen er zich geen problemen tussen eigenaar (privé) en uitbater (visvereniging). 
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De visverenigingen die coupures type A exploiteren vragen aan het gemeentebestuur om te 
bemiddelen met de eigenaars. De eigenaars zijn zich onvoldoende bewust van het vele 
onderhoudswerk dat de visverenigingen doen aan de betreffende coupures. 
 
Vanuit ook het gemeentebestuur: 

 Zullen de diverse visvijvers/coupures in kaart gebracht worden met aanduiding van wie er 
de eigenaar is en wie de exploitant van de betreffende vijver/coupure. 

 Zullen de ledenlijsten van de diverse visverenigingen opgevraagd worden om een duidelijk 
beeld te krijgen van welke leden er aangesloten zijn bij welke of meerdere verenigingen, 
dit vanuit een oogpunt van eventuele gesprekken uitgaande van het gemeentebestuur 
omtrent eventuele fusies tussen visverenigingen. 

 Zal eventueel bemiddeld worden tussen de diverse eigenaars en exploitanten 
 Zal getracht worden om langdurige overeenkomsten af te sluiten met eigenaars zodat 

minstens één visvijver in Outrijve, één vijver in Avelgem en één vijver in Kerkhove blijft 
verder bestaan voor de hengelsport. 

 
 

8. Varia en rondvraag 

 
a. N-VA: aangezien de 2 N-VA gemeenteraadsleden hun ontslag hebben gegeven of gekregen 

binnen de N-VA, zetelen zij momenteel als onafhankelijken in de gemeenteraad. Dit 
betekent dat de N-VA zelf geen vertegenwoordigers meer heeft in gemeenteraad. De 
sportraad moet naar haar algemene vergadering dus de 2 onafhankelijke leden uitnodigen 
als waarnemer, een N-VA-waarnemer kan dus niet meer worden uitgenodigd. 
 

b. Herdenking WO I: in 2018 wordt 100 jaar einde WO I gevierd. Deze viering wordt 
gecoördineerd door de gemeentelijke cultuurdienst. Wie als vereniging wenst betrokken te 
worden bij de organisatie van deze viering kan contact opnemen met de cultuurdienst. Een 
eerste inspiratieavond waarvoor alle sportraadleden een uitnodiging hebben ontvangen 
gaat door op woensdag 25 januari. 
 

c. Omloop der 3 Provincies: zie hoger (dagordepunt 4) 
 

d. Vraag Heidi, afgevaardigde Kerdavo:  

 
kan de bestuursvergadering op een andere dag dan de dinsdag? De raad van bestuur stelt 
voor om alternerend op dinsdag en woensdag te vergaderen. 
 

e. 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 


