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Betreft : verslag raad van bestuur – dinsdag 14/03/17 – sportcentrum – 19u00 
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Alex Frooninckx KB Avelgem WN x OS  

Caroline Ghesquiere KB Avelgem   WN X 

Sammy Coulembier No Limit Team x x X X 

Heidi Vandamme Kerdavo Avelgem x V V V 

Guy Vercoutere TC Avelgem x x X X 

Chris Ghysels KVK Avelgem X V OS  

Koen Delrue KVK Avelgem    X 

Lien Vandermeersch Gemeenschapsonderwijs x x V X 

Jules Eggermont vinkenverenigingen x x X X 

Luc Vanhamme visverenigingen x x X X 

Jean Claude Callewaert SKIBO x x X X 

Lieve Vanwambeke Vrij onderwijs x x V V 

Piet Rommens Basisschool De Toekomst V V X X 

Johan Verriest Karate-do Avelgem x V X X 

Lut Deseyn schepen van sport x x X X 

Francky Platteau diensthoofd sport x 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 
 

 
 
1. Overlopen en goedkeuren vorig verslag d.d. 17/01/17 

 
Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. In de marge van het verslag worden 
onderstaande zaken ter zitting toegelicht: 
 

 Er is een aanzienlijke commerciële tegemoetkoming bekomen bij de sanitaire 
aanpassingswerken in de sporthal en zwembad omwille van het overschrijden van de 
uitvoeringstermijn: 

o Op de eindafrekening werd een bedrag van 1.000 euro exclusief BTW (1.210 
euro inclusief BTW) als korting toegekend; 

o De extra meters toevoerleidingen, opgemeten door de architect in de 
aanwezigheid van de aannemer, werden niet aangerekend. 
 

 Nacontrole 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 
werden gekoppeld aan een aantal adviezen. Deze adviezen werden 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 werd uitgevoerd op 19 januari 2017. De intussen ondernomen acties 
leverden een gunstig resultaat op (gehalte chlooramines in de lucht bedroeg 0,422 
microgram/3³, de waarde mag conform VLAREM 0,500 microgram/m³ niet 
overschrijden).  Een eventuele, dure structurele aanpassing van ofwel de filters (een 
advies van de onderhoudsfirma Cofely) ofwel van de luchtextractie (een advies van het 
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onderzoekslabo L.M.I.) wordt dus voorlopig niet uitgevoerd. Onderstaande ondernomen 
acties worden wel verdergezet in de dagdagelijkse exploitatie: 

o Voldoende waterverversing (suppletie moet minimaal 30 liter per zwemmer per 
dag bedragen. In januari bedroeg dit 47 liter per zwemmer per dag) en meer 
spoelen van filters om de gebonden chloor, veroorzaker van de chlooramines, 
zo laag mogelijk te houden. 

o De hoeveelheid vrije chloor wordt zo laag mogelijk gehouden (moet minimaal 
0,50 mg/l zijn) en de hoeveelheid zoutzuur wordt zo hoog mogelijk gehouden 
(streven naar een pH 7,00 Sörensen) zodat er minder chlooramines kunnen 
gevormd worden. 

o De badbelasting: momenteel wordt hier nog niet op ingespeeld maar indien 
nodig kan in functie van het verminderen van de turbulentie het aantal 
zwemmers dat gelijktijdig in het bad zit verminderd worden. 

 
 
2. Voorbereiden passend eerbetoon aan wijlen voorzitter Lieven Seynaeve 

 
Bij aanvang van deze raad van bestuur wordt de PPT-presentatie afgespeeld die getoond werd 
tijdens de uitvaartplechtigheid van Lieven. Deze PPT zal ook afgespeeld worden bij aanvang 
van de algemene vergadering op 21 maart 2017. 
 
De raad van bestuur kent postuum aan Lieven de titel ‘sportmonument’ toe. De titel wordt 
uitgereikt aan een persoon die: 

 Minstens 40 jaar gecumuleerde, vrijwillige inzet voor de sport in Avelgem heeft aan de 
dag gelegd. 

 Van die 40 jaar moet minstens 15 jaar inzet geleverd zijn in de gemeentelijke 
sportraad en/of in vzw Sportbeheer Avelgem (vzw Sportbeheer Avelgem is stopgezet 
in 2013). 

 
Lieven was lid van de raad van bestuur van de sportraad sedert 29/11/2000 (dus meer dan 15 
jaar vrijwillige inzet voor de sportraad). Hij werd voorzitter op 18 november 2003. Daarnaast 
was Lieven bestuurslid in Bleu Star Avelgem en later bij de fusieploeg KVK Avelgem tot 2000. 
Het aantal jaren inzet voor de voetbalploegen moet nog nagevraagd worden. 

 
3. Evaluatie huldiging sportlaureaten 

 
De raad van bestuur heeft geen fundamentele opmerkingen op het verloop van de huldiging. 
Ook de moderator heeft zich dit jaar prima aan de vooraf gemaakte afspraken gehouden. De 
act sloot zeer goed aan bij het jonge publiek (veel jeugdploegen) dat aanwezig was tijdens de 
huldiging. 
 
 

4. Beleids- en beheersmateries 
 

Overlopen zittingen College (CBS) en gemeenteraad (GR) sedert 16/01/17 
 

De punten besproken in het CBS en in de GR in de periode 16/01/17 tot en met 27/02/17  
werden meegestuurd met de uitnodiging voor deze vergadering en worden ter zitting overlopen 
en toegelicht: 
 

 Onderhoudscontract technische installaties gemeentelijke gebouwen 
 
Het gemeentebestuur sloot voor de gemeentelijke gebouwen een technisch 
onderhoudscontract af. Gezien de complexiteit van de installaties van het sportcentrum 
(vooral wat het zwembad betreft) en gezien het feit dat er voor het zwembad wat 
betreft prijs-kwaliteit een zeer degelijk onderhoudscontract bestaat waar ook in regie 
kan van gebruikt maken voor de technische installaties van de sporthal en het 
voetbalstadion, werden de installaties van het sportcentrum niet in dit contract 
opgenomen. 
 

 Last and final offer voor de aanleg van het 4de tennisterrein 
 
De ‘last and final offers’ voor de aanleg van het 4de tennisterrein (zie verslag raad van 
bestuur d.d. 17/01/17) moesten binnen zijn tegen 12 januari. Het gemeentebestuur 
heeft deze ‘last and final offers’ geopend in zitting van 16 januari. Na vergelijking van 
deze offertes door de dienst overheidsopdrachten en het diensthoofd sport, heeft het 
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gemeentebestuur in zitting van 23 januari de opdracht toegewezen aan de firma 
Scheerlinck. 

 
 Problematiek visverenigingen: 

 
Het gemeentebestuur besprak in zitting van 23 januari de problematiek waar de 
visverenigingen geconfronteerd worden (zie verslag raad van bestuur d.d. 17/01/17). 

 
Vanuit het gemeentebestuur: 
o 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. 
o 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. 

o Zal eventueel bemiddeld worden tussen de diverse eigenaars en exploitanten 
o 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. 

 
 Renovatie tennisterreinen 

 
Gezien de aanleg van het 4de tennisterrein dit jaar gegund werd aan de firma 
Scheerlinck, gunde het gemeentebestuur in zitting van 13/02/2017 ook de jaarlijkse 
renovatie van de tennisterreinen aan de firma Scheerlinck. In deze renovatieopdracht 
werd ook de ‘versterking van de ondergrond van de contouren van terrein 1 en 2’ 
opgenomen. De kans bestaat immers dat door het plaatsen van nieuwe omheining op 
terrein 1 en 2  de stabiliteit van de ondergrond van terrein 1 en 2 ter hoogte van de 
nieuwe omheining geschaad zal worden. Vandaar dat deze extra opdracht opgenomen 
is in de jaarlijkse renovatie. Deze opdracht werd niet opgenomen in het dossier ‘aanleg 
van het 4de tennisterrein’ omdat anders het totaalbedrag van 85.000 euro exclusief 
BTW overschreven zou worden. 

 
 Bodembeheerrapport voor de grondwerken bij de aanleg van het 4de tennisterrein 

 
Bij de aanleg van het 4de tennisterrein is er een aanzienlijk grondverzet. Deze grond 
mag niet zo maar afgevoerd worden maar moet, afhankelijk van de samenstelling, 
verwerkt en gesaneerd worden. Hiervoor moet een onafhankelijk labo een 
bodembeheerattest afleveren. Het gemeentebestuur keurde het bestek en de raming 
hiervoor goed in zitting van 13/02/17. De opdracht werd toegewezen aan het labo 
Saneco. Deze opdracht werd niet opgenomen in het dossier ‘aanleg van het 4de 
tennisterrein’ omdat anders het totaalbedrag van 85.000 euro exclusief BTW 
overschreven zou worden. 
 

 Vaststelling tarief voor elektriciteitsverbruik in 2016 
 
In bepaalde gevallen (bij evenementen, bij grootverbruik, bij aftakking voor 
elektriciteitsverbruik uit het stadion) is het elektriciteitsverbruik niet inbegrepen in de 
huurprijs of moet een interne aanrekening worden gemaakt (bijvoorbeeld tussen KVK 
Avelgem en AD Dalton). Hiervoor stelt het gemeentebestuur een eenheidstarief vast op 
basis van het totaalverbruik elektriciteit in de sporthal en het totaal betaalde bedrag 
elektriciteit voor de sporthal in 2016. Hierdoor kunnen de diverse afrekeningen 
opgesteld worden. 

 
 Event Ronde van Vlaanderen 

 
Het event ‘KJIR NE KI WERE’ dat georganiseerd wordt in aanloop naar en tijdens het 
‘Ronde-van-Vlaanderen-weekend’ is een samenwerkingsverband tussen verschillende 
partijen. Hiervoor werden verschillende samenwerkingsovereenkomsten opgesteld. Het 
gemeentebestuur verleende haar goedkeuring aan deze overeenkomsten in zitting van 
13/02/17.  
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 Goedkeuring eindstaat sanitaire aanpassingswerken sporthal en zwembad: 
 
Rekening houdende met de commerciële tegemoetkoming en het laten wegvallen van 
de meerprijzen (zie hoger), gaf het CBS haar goedkeuring aan de eindstaat op 
20/02/17. 
 

 Vaststelling tarieven vakantieaanbod 2017 
 
Het CBS stelde de tarieven voor het vakantieaanbod (70,00 euro per week sportkamp 
per deelnemer) vast in zitting van 27/02/17. 

 
 Goedkeuring diverse aanvragen; 

 
o het CBS keurde de aanvraag van Flanders Classics goed voor de passage op 1 april 

van de 16.000 wielertoeristen die deelnemen aan (een deel van) de Ronde. 
o Het CBS gaf toestemming om de parking van het sportcentrum éénmalig te 

gebruiken voor een inzamelactie voor de vluchtelingen in Duinkerke. Voor een 
tweede aanvraag werd de aanvrager doorverwezen naar privéterreinen. 

 
 Actename van overleg met KVK Avelgem 

 
Het CBS nam acte van de besprekingen tussen burgemeester, schepen van sport en 
diensthoofd sport enerzijds en KVK Avelgem anderzijds. Tijdens dit overleg werden de 
intenties van het gemeentebestuur voor de aanpak van de (verouderende) 
voetbalaccommodatie besproken: 

 
o Sanitaire aanpassingswerken (vervangen van de ketels, op-punt-stelling toiletten 

en urinoirs) zijn gebudgetteerd en zullen uitgevoerd worden in 2017. 
o Aanpak van de vochtigheidsproblematiek en de schimmel in de kleedkamers wordt 

in 2017 in kaart gebracht om, mits goedkeuring van de gemeenteraad, te 
budgetteren in 2018. 

o De aanpak van de onverharde zones van het kunstgrasterrein is gebudgetteerd en 
voorzien in 2017. 

o Samen met IMOG zal in 2017 gekeken worden naar een mogelijke oplossing om 
extra vuilbakken te voorzien aan het kunstgrasterrein.  
 

 De problematiek van de vuilbakken wordt ruimer bekeken dan alleen 
voor het kunstgrasterrein. Voor het volledige sportcentrum inclusief 
parking en opritlaan, alsook voor de tennisterreinen wordt samen met 
IMOG gekeken voor de best mogelijke oplossing in functie van sorteren 
van afval en proper houden van de sites. 

 
Daarnaast vroeg KVK Avelgem het gemeentebestuur om te overwegen om een 
hoogspanningskabine te voorzien voor het ganse sportcentrum. Het gemeentebestuur 
gaf intussen de opdracht aan Eandis om dit te becijferen. Uit deze resultaten bleek 
dat: 

o Momenteel 32.000 à 33.000 euro aan distributiekosten worden betaald voor 
het ganse sportcentrum. 

o Dat deze distributiekosten kunnen beperkt worden tot 13.000 euro met een 
hoogspanningskabine (besparing van circa 20.000 euro per jaar). 

o Dat een hoogspanningskabine circa 60.000 euro kost. Dit betekent dat door de 
geraamde jaarlijkse besparing (20.000 euro per jaar) de investeringskost van 
de kabine (60.000 euro) na 3 jaar zou kunnen terugverdiend zijn.  
 

 Hetzelfde onderzoek zal ook gedaan worden voor de tennisterreinen in 
functie van een mogelijke aansluiting van de tennissite op de 
aanwezige hoogspanningskabine van Spikkerelle. 

 
 

 Parkeerproblematiek schoolbusjes 
 
De parkeerproblematiek van de schoolbusjes op de opritlaan van het sportcentrum 
werd hernomen n.a.v. een klacht van een burger. Aangezien het steeds dezelfde 
burger is die deze klacht indient en andere gebruikers momenteel geen problemen 
hebben met het tijdelijk stationeren van de busjes op de opritlaan, meent het 
gemeentebestuur dat deze klacht eerder te situeren is in een onderling conflict tussen 
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deze burger en de directeur van de betreffende school. Het CBS wenst hier dan ook 
geen maatregelen te treffen. 
 

 Gemeenteraad 20/0217: goedkeuring jaarverslag en rekening Burensportdienst IV 
 

Sedert 26 maart 2007 maakt de gemeente Avelgem deel uit van de interlokale 
vereniging “Burensportdienst” samen met volgende andere gemeenten en steden: 
Anzegem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en 
Zwevegem.  
 
Op 25 maart 2013 verleende de gemeenteraad haar goedkeuring aan de verlenging 
van het ‘lidmaatschap’ van de gemeente Avelgem in de Burensportdienst I.V. Alle 
andere participerende gemeenten sloten ook opnieuw aan met uitzondering van Spiere-
Helkijn. 
 
Volgens artikel 15 en 16 van de overeenkomst van de interlokale vereniging 
“Burensportdienst” dient de rekening samen met het jaarverslag aan de gemeenteraad 
ter goedkeuring voorgelegd. Ter gelegenheid van de behandeling van dit jaarverslag 
geeft de vertegenwoordiger van de gemeente in de interlokale vereniging toelichting in 
de gemeenteraad. De jaarlijkse evaluatie in de gemeenteraad gebeurt ter gelegenheid 
van de bespreking van het jaarverslag. 

 
Gemeentelijk jaarverslag 
 

INVESTERINGEN 

 
In 2016 werd aan studiebureau Lobelle het restsaldo voor de aanleg van het kunstgrasterrein 
uitbetaald aangezien aan alle opmerkingen geformuleerd tijdens de voorlopige oplevering werd 
voldaan. 
 
Het dossier voor de sanitaire aanpassingswerken in de sporthal en in het zwembad werd 
opgestart en uitgevoerd. In totaal werd hiervoor 3.815,35 euro aangerekend door architect Jo 
Van Nieuwenhuyse en 34.592,46 euro door de aannemer Steurbaut. De werken werden 
voorlopig opgeleverd op 24 november 2016. De aanpassingswerken omvatten het vervangen 
van alle toevoerleidingen naar de douches en toiletten door kunststofleidingen, het vervangen 
van alle douchekoppen en doucheknoppen in de sporthal, het vervangen van alle 
lavabokraantjes in de sporthal, het opsplitsen van de doucheruimtes van de sporthal zodat 
elke kleedkamer over een aparte doucheruimte beschikte en het herbetegelen van de wanden 
in de doucheruimtes van de sporthal. 
 
De firma Decabooter voerde in 2016 de herstellingen uit aan de diverse sloten en cilinders na 
de inbraak van 1 juni 2015 en rekende daarvoor 5.524,86 euro aan. De kosten voor deze 
herstelling konden worden gerecupereerd via de verzekering. 
 
Binnen het raamcontract met Eandis werden de armaturen van de veldverlichting van terrein 1 
en terrein 2 van het voetbalstadion hernieuwd. Hiervoor werd 35.792,85 euro vastgelegd 
zodat de werken konden worden uitgevoerd in het tussenseizoen 2016.  De aanrekening voor 
deze werken werd in 2016 nog niet ontvangen. 

AANGEKOCHT (SPORT)MATERIAAL  

 Gordijnen voor het cafetaria van de sporthal: 738,10 euro. 
 Fietsrekken voor het sportcentrum: 3.277,41 euro.  De fietsrekken werden aangekocht 

in 2016, de plaatsing van deze rekken is echter voorzien in 2017. 

WERKING 

 

Gemeentelijke toelagen 
 
Alhoewel het ‘sport-voor-allen-decreet’ met ingang van 1 januari 2016 werd opgegeven, 
behield het gemeentebestuur onderstaande toelagen: 

 20.000 euro beleidssubsidie verdeeld onder erkende sportverenigingen of erkende 
organisatoren van sportieve evenementen.  
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 9.166 euro impulssubsidie verdeeld onder erkende sportverenigingen met een actieve 
jeugdwerking om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider te verhogen. 

Het gemeentebestuur kende KVK Avelgem vzw een nutstoelage van 16.403,94 euro toe ter 
compensatie van de nutskosten van het voetbalstadion die door KVK Avelgem vzw gedragen 
worden. 
 
De gemeentelijke sportraad kreeg geen werkingstoelage omdat het gemeentebestuur de 
financiële middelen van de gemeentelijke adviesraden ook in 2016 beperkte tot maximaal 
1.500 euro.  

 

Sportaanbod en vormingsaanbod 
 
De sportdienst bood diverse sportactiviteiten aan: 

 Sportsessies zoals zwemlessen, zwemschool, kleuterturnen, sportacademie, yoga, 
aquagym 

 Recreatieve activiteiten zoals badminton, basketbal en baantjeszwemmen 
 Sportkampen tijdens de paasvakantie en grote vakantie 
 Zwembadactiviteiten tijdens de krokus- en herfstvakantie 
 Interscolaire sport zoals de ballennamiddag, de veldloopnamiddag, de wandelnamiddag, 

de zwemnamiddag en 2x een minivoetbaltornooi voor het lager onderwijs. 
 Ochtend- en middagsport: jogging, ochtend- en middagzwemmen 
 G-sport (gehandicaptensport) in samenwerking met UBUNTU 

De sportdienst verleende ook haar medewerking aan activiteiten van supralokale actoren en 
van derden:  

 De Stichting Vlaamse Schoolsport: Rollebolle, Kronkeldiedoe en Hopsakee 
 Sport.Vlaanderen: de Watersportdag en de week van de sportclubs 
 De Burensportdienst: Sportflix in Waregem en de seniorensportdag in Deerlijk 
 De Wandeltocht van de Vlaamse Diabetes Liga 
 De Guldensporenwandeltocht 
 De Krieretocht (mountainbike) 
 De Feesteloop 

Daarnaast organiseerde de sportdienst ook een aantal eigen events zoals de Buitenspeeldag in 
samenwerking met de jeugddienst en Sportify voor het secundair onderwijs. 
De uitgaven voor al deze activiteiten samen binnen het sportaanbod bedroegen 21.297,82 
euro: 

 Benodigdheden:    5.465,48 euro 
 Catering:        667,22 euro 
 Monitoren:   11.742,62 euro 
 Vrijwilligers:   3.422,50 euro 

Daartegenover staat dat er 52.118,40 euro aan deelnamegelden werd gevorderd. 
De sportdienst organiseerde in 2016 onderstaande vormingen: 

 Gebruik AED en reanimatie, in samenwerking met het lokale Rode Kruis (2x) 
 Reddersbijscholing, in samenwerking met de Reddersfederatie 
 Conflicthantering, in samenwerking met de Burensportdienst 
 Infomoment luchtkwaliteit, toezichtsplan en noodprocedures (3x): voor eigen personeel 

en externe redders. 

Accommodatie, uitrusting en inrichting 
 
Er werd veel aandacht besteed aan het (technisch) in orde houden en het opfrissen van het 
verouderend sportcentrum. De eerste sporthal met bijhorende technische installaties dateert 
immers reeds van 1993. In 2016 werd 18.362,75 euro euro aangerekend voor 
herstellingswerken, onderhoudswerken en opfrissingswerken (b.v. schilderwerken). 
 
Gezien het beperkte budget werd het klein (sport)materiaal slechts vervangen of uitgebreid 
waar echt nodig (5.197,45 euro).  
 
Ook in 2016 vond een jaarlijkse renovatie van de voetbal- en tennisterreinen plaats.  
 
De lopende onderhoudscontracten werden allemaal verdergezet (technisch onderhoudscontract 
zwembad, onderhoudscontract op de elektrolytische installaties, onderhoudscontract op 
brandblussers en brandhaspels, …). Ook de nodige inspecties (maandelijks onderzoek van het 
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zwembadwater) en de wettelijk verplichte keuringen werden uitgevoerd. Voor al deze 
opdrachten samen werd een bedrag van 45.507,44 euro aangerekend. 
 
Voor het verhuur van de sportaccommodatie inclusief bijhorende kantineruimtes werd 
91.508,86 euro gevorderd aan de diverse gebruikers. 

EXTERNE MEDEWERKERS 

 

Voor de exploitatie 
 
Naast het personeel van de sportdienst schakelde het gemeentebestuur in 2016 ook 
vrijwilligers in voor een aantal opdrachten binnen de sportwerking zoals: 

 Toezicht op de sportsite in Outrijve 
 Toezicht en correct afsluiten van het sportcentrum tijdens de weekends 

Hiervoor werd 1910,00 euro aan vrijwilligerskostenvergoedingen aangerekend.  
 

Voor het sportaanbod 
 
Ook voor het sportaanbod maakte het gemeentebestuur in 2016 gebruik van externe 
medewerkers: 

 voor vrijwillige medewerkers aan het sportaanbod werd 3422,50 euro aangerekend. 
 Voor monitoren voor het sportaanbod werd 11.742,62 euro aangerekend. 

 
Sportradenavond Burensportdienst (Zwevegem 8 december 2017) 
 
De sportraden van de gemeenten aangesloten bij de Burensportdienst IV kwamen bijeen op 8 
december 2016 in Zwevegem. De sportraad Avelgem was vertegenwoordigd door Jean Claude 
Callewaert. 
 
Er werden 3 thema’s besproken die nuttig kunnen zijn wanneer we de voorbereidingen 
opstarten voor de herziening van het gemeentelijk erkenningsreglement en de gemeentelijke 
subsidiereglementen: 
 

 Erkenningsreglement: 
 

o De meeste gemeenten werken met erkenningsvoorwaarden zoals: 
 Al dan niet de zetel van de vereniging in de gemeente hebben 
 % percentage van de leden moeten gedomicilieerd zijn in de gemeente 
 Een actieve werking binnen de gemeente moet kunnen aangetoond 

worden 
o In sommige gemeenten zijn er ook uitsluitingscriteria: 

 Koepelorganisaties (OKRA, …) al dan niet toelaten? 
 Wat met een (semi-)commerciële insteek? 
 Wat bij gemengde werkingen (bijvoorbeeld Recreas: sport, knutselen, 

…)? 
o Hoe lang blijft een vereniging erkend: een volledige legislatuur, jaarlijks te 

herzien, …? 
 

 Subsidiesystemen: 
 

o Werken met forfaitaire subsidies, een puntensysteem of een mengvorm van 
beide? 

o Aanvragen op papier, via speciale software, via google docs? 
o Wie doet de controle van de aanvragen: sportdienst, sportraad of beiden? 

 
 Inhoudelijke aspecten van de subsidiereglementen: 

 
o Welke criteria: aantal leden, aantal jeugdleden, aantal gekwalificeerde trainers, 

… 
o Andere criteria die voorlopig in Avelgem niet worden toegepast: de huurlast, al 

dan niet kantine-inkomsten, al dan niet krijgen van kortingen, … 
o Wat met topsport? 
o Wat met organisatoren? 
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o Wat met commerciële initiatieven? 
 

Het verslag van deze vergadering zal samen met het bestaande erkenningsreglement en 
de bestaande subsidiereglementen het uitgangspunt vormen voor de werkgroep die in 
2018 zal opgestart worden in functie van het herbekijken van het erkenningsreglement en 
de subsidiereglementen. Voor 2017 en 2018 verandert er voorlopig niets aan de 
bestaande reglementen. 

 
Toegankelijkheidsonderzoek provincie West-Vlaanderen op gemeentelijke zwembad 
 
In opdracht van de provincie werden alle West-Vlaamse zwembaden gescreend op hun 
toegankelijkheid. Per zone werd een + (goed toegankelijk), een +/- (behoorlijk toegankelijk) of 
een – (beperkt toegankelijk) toegekend. Daarnaast werden mogelijke acties voorgesteld. 
 
De scores: 

 Parkeergelegenheid: + 
 Toegangspaden naar hoofdingang sportcentrum: + 
 Inkomhal: + 
 Kassa: - : er is geen onderrijdbaar gedeelte voorzien 
 Sanitair tegenover de kassa: +/- : er is maar 1 steunbeugel en de wastafel is beperkt 

onderrijdbaar 
 De gang naar en hoofdtoegangsdeur tot het zwembad: +/- : de hoofdtoegangsdeur is 

een dubbele deur. Normaal is één helft altijd verankerd en is de toegangsdeur van  de 
andere helft voorzien van een deurpomp. Deze deur is echter niet breed genoeg voor 
een rolstolpatiënt waardoor beide deuren open gezet moeten worden als een 
rolstolpatiënt toegang wenst. 

 Kleedruimte: - : de deuren van de groepskabines (deze worden gebruikt voor 
rolstoelpatiënten) zijn niet breed genoeg. 

 De lockers: +  
 De douches: - : geen douchezitje aanwezig, geen steunbeugels aanwezig 
 Sanitair: +/-: er is maar 1 steunbeugel en de wastafel is beperkt onderrijdbaar 
 Zwembad: - : te smalle brug over waadbak en geen liftsysteem 
 Toeschouwerszone: -: te smalle deuren en geen manoeuvreerruimte voor 

rolstoelgebruikers. 
 

Algemene conclusie: dank zij hulp van het aanwezige personeel kan een rolstoelgebruiker 
gebruik maken van het zwembad. Er zijn echter een aantal actiepunten die de toegankelijkheid 
kunnen verhogen. De toegankelijkheid van alle sportaccommodaties wordt meegenomen in het 
sportmemorandum dat in 2018, naar aanleiding van de verkiezingen, aan alle politieke partijen 
zal bezorgd worden. 

 
5. Stand van zaken 
 

a. 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 stelde op donderdag 19 januari 
zijn eerste ontwerp en raming. voor. Dit voortonwerp werd in een overleg met de architect 
besproken door de gemeentelijke administraties op woensdag 8 maart. Bedoeling is het 
nieuwe gebouw, dat vooral dienstig zal zijn voor de speelpleinwerking maar waar ook de 
sportdienst 3 bergingen zal hebben (te gebruiken door de voetbalploegen die op Outrijve 
spelen, gerealiseerd wordt in 2018. 
 

b. Aanleg 4de tennisterrein 

 
Het bodembeheerattest dat nodig was om de werken te kunnen starten, is inmiddels 
afgeleverd en bezorgd aan de firma Scheerlinck. De firma Scheerlinck is gevraagd om 
uiterlijk deze week een timing voor de werken (renovatie en aanleg) door te geven. De 
terreinen moeten klaarliggen tegen de start van het seizoen (15/04/2017). 
 
Inmiddels keurde het CBS in zitting van 13/03/17 ook de nieuwe huurovereenkomst met 
TC Avelgem goed. De ‘oude’ huurovereenkomst eindigde immers op 1 maart 2017. Omdat 
er in de periode 1 maart 2017 – 15 april 2017 een vierde tennisterrein wordt aangelegd: 
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 Was het opportuun om een nieuwe huurovereenkomst pas vanaf 15 april 2017 af te 
sluiten. 

 Kon intussen tijd de bestaande huurovereenkomst eventueel aangepast worden. 
 

Een ontwerp van aanpassing werd voorbereid door de sportdienst en besproken door het 
college van burgemeester en schepenen (CBS) tijdens de varia van de zitting van 
28/11/16. Ook de financieel beheerder gaf op 12/12/2016 zijn opmerkingen op dit 
ontwerp. Het college wenste geen fundamentele aanpassingen te doen aan de bestaande 
huurovereenkomst. Daarom werd de huurovereenkomst enkel aangepast wat het extra 4de 
tennisterrein betreft en wat de opmerkingen van de financieel beheerder betreft. Het CBS 
keurde deze huurovereenkomst goed voor 2 jaar (15 april 2017 tot en met 15 april 2019). 
Aan TC Avelgem zal gevraagd worden om deze huurovereenkomst te ondertekenen. 

 
c. Verharding onverharde zones kunstgrasterrein 

 
Geen wijzigingen t.o.v. vorige bestuursvergadering. 
 

d. Dakdichting:  
 
Geen wijzigingen t.o.v. vorige bestuursvergadering. 
 

e. Passage Ronde van Vlaanderen 

 
Zie hoger (beleids- en beheersmateries: CBS en GR sedert 16/01/17). 
 

f. Omloop der 3 Provinciën 
 
De nodige praktische afspraken zijn gemaakt voor gebruik van sportcentrum Ter Muncken 
voor deze evenement op donderdag 25 mei. Het cafetaria zal dienst doen als secretariaat, 
de parking wordt voorbehouden voor de ploegleiders en bussen, alle kleedkamers van de 
sporthal zijn nodig eventueel aangevuld met de kleedunits. 

 
g. Problematiek visverenigingen 

 
Zie dagordepunt 4. 

 
6. Opstart dossiers 

 
Het dossier ‘sanitaire aanpassingswerken stadion’ en ‘relighting fase 2 zwembad’ worden dit 
voorjaar nog opgestart zodat deze werken kunnen uitgevoerd worden in het tussenseizoen. 
 

7. Voorbereiding algemene vergadering 
 
De raad van bestuur heeft geen aanvullende punten voor de agenda van de algemene vergadering 
van 21 maart. 

 
8. Varia en rondvraag 

 
a. Alex Frooninckx: 

 
Alex Frooninckx stopt als voorzitter van KB Avelgem en neemt ook ontslag uit de 
sportraad. Alex heeft meer dan 15 jaar vrijwillige inzet voor vzw Sportbeheer Avelgem en 
de gemeentelijke sportraad en is ook al vele jaren bestuurslid van KB Avelgem. Ook Alex 
komt dus in aanmerking voor de titel ‘sportmonument’. Het plakkaat zal hem overhandigd 
worden op de volgende huldiging van de sportlaureaten. 
 

b. Persconferentie Ronde van Vlaanderen 
 
Op woensdag 22 maart gaat de persconferentie voor het event ‘KJIR NE KI WERE’ door. De 
raad van bestuur van de sportraad is uitgenodigd op deze persconferentie. Wie wenst 
aanwezig te zijn, moet dit voor 17 maart laten weten aan Francky. 
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c. Algemene vergadering sportraden West-Vlaanderen 
 
Op woensdag 29 maart nodigt Sport Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen alle 
West-Vlaamse sportraden uit naar de algemene vergadering/infosessie in het provinciehuis 
Boeverbos.  
 
De uitnodiging zal waarschijnlijk verstuurd zijn naar wijlen Lieven want Sammy heeft deze 
niet ontvangen. 
 
Francky brengt de provincie en Sport Vlaanderen nogmaals op de hoogte van de 
voorzitterswissel en zal Sammy en Jean Claude ook de uitnodiging bezorgen. Jean Claude 
zal waarschijnlijk aanwezig zijn namens de waterski-federatie en zal dan ook onze 
gemeentelijke sportraad vertegenwoordigen. 

 
d. Officiële opening tennisterreinen 

 
Guy vraagt of het gemeentebestuur een officiële opening van het 4de tennisterrein voorziet 
en zo ja,of deze kan ingepland worden op zondag 9 april. 
 
Een officiële opening is voorzien. Francky zal het gemeentebestuur bevragen omtrent het 
concept dat wordt voorzien en de door de tennisclub voorgestelde datum en hierover 
terugkoppelen naar Guy. 

 
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 


