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Betreft : verslag algemene vergadering sportraad 
 
 

Leden en waarnemers 

 
Minstens de helft van de leden moet aanwezig zijn om de vergadering te kunnen laten doorgaan. 24 
van de 30 leden zijn aanwezig, de vergadering mag doorgaan. 

 
 

nr instantie naam voornaam Aanwezig 

1 Avelgemse Duikschool Dalton De Meyer Roland X 

2 Basisschool De Toekomst Rommens Piet X 

3 Bekaert Lijnvissers Dendauw Gerry X 

4 Club Rugge Callens Bram X 

5 De Gouden Karpervissers Vanderschelden Freddy V 

6 De moedige duif Outrijve Verhelle Ivan X 

7 De Moedige Zangers Avelgem Taelman Silvain X 

8 FC Paljaskes Lamon Jean X 

9 Gemeenschapsonderwijs Avelgem Vandermeersch Lien X 

10 Hippodroom De Oude Schelde Outrijve Desrumaux Stefaan V 

11 Karate-Do Verriest Johan X 

12 Kerdavo Vandamme Heidi V 

13 Kloron Yachting Club Avelgem Byttebier Wouter X 

14 KM De Boomgaardvink Waarmaarde Van Geersdaele Rosa X 

15 KM De Zingende Vogels Avelgem Eggermont Jules X 

16 Koninklijke Basket Avelgem vzw Ghesquiere Caroline V 

17 Koninklijke Lijnvissersclub De Snoevers Vervaeke Aswin X 

18 KVK Avelgem Delrue Koen X 

19 No Limit Team Avelgem Coulembier Sammy X 

20 Run For Fun Debode Carine X 

21 Scheldezonen Delapierre Fernand X 

22 Sint-Jan Berchmanscollege Vanwambeke Lieve V 

23 Skibo Callewaert Jean Claude X 

24 Tennisclub Avelgem Dejaegher Philippe X 

25 Ter Muncken Smashers Desimpel Karl X 

26 Vissersclub "Onder Ons" Outrijve Vanhamme Luc X 

27 VK Moduleo Tranoy Cedrik 0 

28 Wielerclub Demeyer Hand in Hand Demets Stephan X 

29 Wielertoeristenclub Olympia Dedeken Alain X 

30 Wielerclub Avelgem Herman Lieven X 

1 CD&V Deseyn Lut V 

2 Gemeentebelangen Kempinaire Jan 0 

3 onafhankelijk Van Seymortier Kris 0 

4 sp.a Platteau Sandra 0 

5 sportdienst Platteau Francky X 

6 onafhankelijk Van Seymortier Kris 0 

 
 

 
1. Eerbetoon aan wijlen Lieven Seynaeve 

A   V   E   L   G   E   M 
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|contact 
|datum 

Francky Platteau 
21/03/17 
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Bij aanvang van deze algemene vergadering wordt de PPT-presentatie afgespeeld die getoond 
werd tijdens de uitvaartplechtigheid van Lieven.  
 
De raad van bestuur kende 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. 

 
2. Ledenlijst 
 

 
Om de ledenlijst up-to-date te houden heeft de sportraad enkel nood aan onderstaande 
gegevens: 

 De sportraadafgevaardigde namens de betreffende instantie; 
 Het stopzetten van een vereniging (waardoor automatisch het lidmaatschap van de 

sportraad vervalt); 
 Het stopzetten van het lidmaatschap van de sportraad; 
 een kandidaatstelling als lid van de sportraad. 

 
Gewijzigde samenstellingen van het bestuur van een vereniging, een nieuwe voorzitter van 
een vereniging, … mogen meegedeeld worden aan de sportraad maar worden door de 
sportraad niet bijgehouden. 

 

 
a. Aanstelling van Sammy Coulembier als voorzitter en van Lien Vandermeersch als secretaris 

van de gemeentelijke sportraad 
 
Tijdens de ziekteperiode van wijlen voorzitter Lieven Seynaeve nam Sammy Coulembier ad 
interim de functie van voorzitter van de sportraad over. Aangezien Sammy reeds secretaris 
van de sportraad was, nam Lien Vandermeersch tijdens deze periode de functie secretaris 
ad interim over. 
 
Naar aanleiding van het overlijden van voorzitter Lieven Seynaeve en na bevraging van 
Sammy en Lien omtrent hun akkoord hiervoor, stelt de raad van bestuur de algemene 
vergadering voor om Sammy als voorzitter te benoemen met ingang van 21 maart 2017 
en om Lien als secretaris te benoemen met ingang van 21 maart. De algemene 
vergadering gaat unaniem akkoord met deze aanstellingen. Het gemeentebestuur wordt 
hiervan in kennis gesteld. 

 
b. Ontslag van bestuursleden Chris Ghysels (KVK Avelgem) en Alex Frooninckx (KB Avelgem) 

 
De algemene vergadering aanvaardt het ingediende ontslag van Chris Ghysels (KVK 
Avelgem) en Alex Frooninckx (KB Avelgem) als bestuursleden van de gemeentelijke 
sportraad in zitting van 21 maart 2017. 
 

c. Benoeming bestuursleden Koen Delrue (KVK Avelgem) en Caroline Ghesquiere (KB 
Avelgem) 
 
De algemene vergadering benoemt met unanimiteit ter zitting Koen Delrue (KVK Avelgem) 
en Caroline Ghesquiere (KB Avelgem) als nieuwe bestuursleden van de gemeentelijke 
sportraad. 
 
 

d. Nieuwe afgevaardigden naar algemene vergadering:  
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i. Voor KVK Avelgem: Koen Delrue i.p.v. Chris Ghysels 
ii. Voor KB Avelgem: Caroline Ghesquiere i.p.v. Alex Frooninckx 

 
De algemene vergadering neemt ter zitting acte van bovenvermelde, nieuwe 
afgevaardigden. 

 
3. Overlopen en goedkeuren vorig verslag d.d. 16/11/16 

 
Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
4. Evaluatie huldiging 

 
De algemene vergadering sluit zich aan bij de raad van bestuur en heeft ook 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. 

 
5. Vaststelling jaarrekening 2016 

 
De algemene vergadering overloopt ter zitting de jaarrekening 2016. Het resultaat is positief 
maar: 

o De toelage van de provincie West-Vlaanderen (500 euro) voor de wandeltocht van de 
Vlaamse Diabetes Liga is ontvangen in 2016 maar pas doorgestort in 2017. 

o De jaarlijkse ondersteuning vanuit de gemeentelijke sportraad voor de wandeltocht 
van de Vlaamse Diabetes Liga (250 euro) is pas in 2017 doorgestort vanop de 
spaarrekening.  

 
Na toelichting heeft de algemene vergadering geen bijkomende vragen en/of opmerkingen 
meer en:  

o stelt de algemene vergadering de jaarrekening als volgt vast  
 

hoofdrubriek subrubriek in uit

saldo kassa saldo kassa vorig boekjaar € 0,00 € 0,00

hoofdrubriek subrubriek in uit

saldo rekening saldo rekening vorig boekjaar € 1.396,54 € 0,00

toelage gemeentelijke werkingstoelagen € 0,00 € 0,00

toelage ondersteuning 3 wandeltocht 2016 € 0,00 € 0,00

werkingskosten werkingskosten € 0,00 € 229,00

intresten en bankkosten rekening intresten en bankkosten rekening € 0,00 € 24,30

voorschotten/schuldvorderingen voorschotten/schuldvorderingen € 500,00 € 0,00

transfer ZR transfer ZR € 0,00 € 0,00

hoofdrubriek subrubriek in uit

saldo spaarrekening saldo spaarrekening vorig boekjaar € 749,72 € 0,00

intresten en bankkosten spaarrekening intresten en bankkosten spaarrekening € 0,99 € 0,27

transfer SR transfer SR € 0,00 € 0,00

in uit saldo

2.647,25 € 253,57 € 2.393,68

750,71 € 0,27 € 750,44

1.896,54 € 253,30 € 1.643,24

0,00 € 0,00 € 0,00

2.146,26 €

2.393,68 €

247,42 €

totalen kassa

1/01/2016

31/12/2016

resultaat 2016

KASSA

REKENING

SPAARREKENING

totalen

totalen spaarrekening

totalen rekening

 
 

o gaat de algemene vergadering akkoord om geen aanvullend werkingsbudget te vragen 
aan het gemeentebestuur aangezien de sportraad voor 2017 nog over voldoende 
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werkingsbudget beschikt en er geen aanzienlijke werkingskosten voorzien zijn in de 
begroting 2017. 

 
6. Goedkeuring begroting 2017 

 
Na toelichting ter zitting, heeft de algemene vergadering geen opmerkingen en/of vragen meer 
en wordt de begroting 2017 unaniem als volgt goedgekeurd: 
 

hoofdrubriek subrubriek in uit

saldo saldo vorig boekjaar € 1.643,24 € 0,00

toelage gemeentelijke werkingstoelagen € 0,00 € 0,00

sv/voorschotten sv/voorschotten € 500,00 € 1.000,00 (1)

werkingskosten werkingskosten € 0,00 € 250,00 (2)

€ 2.143,24 € 1.250,00

€ 893,24

hoofdrubriek subrubriek in uit

ondersteuningsbudget    restsaldo € 750,44 € 0,00

toelage ondersteuning 3 (2016) en 4 wandeltocht (2017) € 0,00 € 500,00

€ 750,44 € 500,00

€ 250,44

(1) doorstorten toelage provincie aan VDL (ook toelage 2016)

(2) huldiging 2017

eindsaldo 2017

totaal

BEGROTING 2017

ONDERSTEUNINGSBUDGET 20167

totaal

eindsaldo 2017

 
 

7. Overlopen en toelichten gemeentelijk jaarverslag 2016 
 
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 
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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.  

 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). 
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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 
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. 

 

8. Toelichting bij de sportradenavond (Zwevegem 08/12/2016) 
 
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? 
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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? 
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. 

 
9. Stand van zaken: 
 

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 en 
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. 

 
Aanleg 4de tennisterrein 
 
De opdracht werd gegund aan de firma Scheerlinck. De werken zijn gestart op maandag 20 
maart. De officiële opening is voorzien op 9 april. 
 
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) 

 
Dakdichting Sportcentrum Ter Muncken 
 
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: 
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 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. 

 
Passage Ronde van Vlaanderen: event ‘KJIR NE KI WERE’ 
 
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 hebben de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Avelgem de handen in elkaar 
geslagen 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 ‘KJIR NE KI WERE’ werd 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. 
 
Hoofdorganisator is de vzw8580 die ook de Braderie en ‘Het warmste Huis’ heeft 
georganiseerd.  
 
Op het programma staan: 
 Een tentoonstelling in de aanloop naar de Ronde 
 Een persconferentie met lancering van een nieuw streekproduct (een likeur genaamd 

PERTEL) 
 Een infovergadering voor de buurtbewoners 
 Een trailer op WTV met Nico Mattan 
 Een happening tijdens de passage: 

o Permanent gratis shuttlebus tussen Avelgem en Kerkhove 
o Reuzescherm (het grootste scherm op het ganse parcours) 
o Tent met catering (streekproducten) en diverse formules voor genodigden 
o Muziek na de passage (DJ) 
o Aankleding van het parcours in één overheersende kleur 
o Aanwezigheid van ex-winnaars van de Ronde 
o Eet- en drankstandjes 
o …. 

 
Meer informatie via: https://www.avelgem.be/doortochtrvv  

 
Omloop der 3 Provinciën 
 
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 
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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. 

 
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). 
 
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, 
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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. 

 
Sanitaire aanpassingswerken stadion 
 
Het voetbalstadion dateert van 1998. Een aantal aanpassingswerken dringen zich op: 

 Sanitaire aanpassingswerken (vervangen boilers, vervangen toiletten en urinoirs) zijn 
gebudgetteerd voor 2017 en zullen in het tussenseizoen worden uitgevoerd. 

 De vochtproblematiek in de kleedkamers wordt in 2017 in kaart gebracht zodat de nodige 
acties en ramingen kunnen opgemaakt worden in functie van een eventuele opname in het 
budget 2018. 

 
Relighting fase 2 zwembad 
 
Het zwembad dateert van 2001. De typische zwembadomgeving (chloorlucht) heeft een impact op 
de infrastructuur. In 2016 werd de verlichting in de zwemhall vernieuwd. In 2017 wordt het dossier 
opgestart om de verlichting in de gangen en kleedkamers aan te pakken. 
 
 
10. Varia en rondvraag 
 

 Datum volgende vergadering: nog niet gekend. 
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