
Pagina 1 van 6 

 

 
 
 
 
 
 
Betreft : verslag raad van bestuur – dinsdag 23/05/17 – sportcentrum – 19u00 
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Alex Frooninckx KB Avelgem WN x OS   

Caroline Ghesquiere KB Avelgem   WN X X 

Sammy Coulembier No Limit Team x x X X X 

Heidi Vandamme Kerdavo Avelgem x V V V V 

Guy Vercoutere TC Avelgem x x X X X 

Chris Ghysels KVK Avelgem X V OS   

Koen Delrue KVK Avelgem    X X 

Lien Vandermeersch Gemeenschapsonderwijs x x V X X 

Jules Eggermont vinkenverenigingen x x X X X 

Luc Vanhamme visverenigingen x x X X X 

Jean Claude Callewaert SKIBO x x X X V 

Lieve Vanwambeke Vrij onderwijs x x V V X 

Piet Rommens Basisschool De Toekomst V V X X X 

Johan Verriest Karate-do Avelgem x V X X V 

Lut Deseyn schepen van sport x x X X V 

Francky Platteau diensthoofd sport x 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. 14/03/17 

 
Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.  
 

 
2. Beleids- en beheersmateries 
 

Overlopen zittingen College (CBS) en gemeenteraad (GR) sedert 20/03/17 
 

De punten besproken in het CBS en in de GR in de periode 20/03/17 tot en met 15/05/17  
werden meegestuurd met de uitnodiging voor deze vergadering en worden ter zitting overlopen 
en toegelicht: 
 

 Het gemeentebestuur keurde de overeenkomsten goed, afgesloten met de diverse 
partners die meewerkten aan het event ‘KJIR NE KE WERE’. 
 
Naar aanleiding van de passage van de Ronde van Vlaanderen door Avelgem (de enige 
West-Vlaamse gemeente waardoor de Ronde nog passeerde) werd een groot volksfeest 
in Kerkhove georganiseerd onder de naam ‘KJIR NE KE WERE’. Hiervoor werd 
samengewerkt met diverse partners. Met alle partners, uitgezonderd met de provincie 
West-Vlaanderen en met Westtoer, werden overeenkomsten afgesloten. Bij de 
evaluatie na het evenement, bleek dat de overeenkomsten nagenoeg sluitend waren 
geweest en maar beperkte bijsturing nodig hadden. 
 

A   V   E   L   G   E   M 
 

uw kenmerk| 
ons kenmerk| 
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Francky Platteau 
06/06/17 

 

 



Pagina 2 van 6 

 

 
 de aanleg van het 4de tennisterrein 

 
het gemeentebestuur gunde deze opdracht aan de firma Scheerlinck, sloot een akkoord 
af met buurvrouw Antoinette Deslee om de omheining ‘op paal’ te mogen zetten, 
keurde een aantal meerwerken goed, gaf tennisclub Avelgem toestemming om een 
aantal verfraaiingswerken te mogen uitvoeren, voorzag een aantal ‘restwerken’ in de 
planning van de gemeentelijke technische dienst, plande de officiële opening samen 
met de tennisclub en keurde de voorlopige oplevering van dit dossier goed. 

 
 aankopen: 

 
het gemeentebestuur heeft aangekocht: 

o 2 vouwtenten van 3m op 3m. Eén tent kan door de erkende verenigingen 
ontleend worden vanaf 1 juli 2017. 

o Een AED toestel voor het OC Kerkhove en een AED-toestel voor het OC 
Outrijve. 

 
 Nutstoelage KVK Avelgem: 

 
Het gemeentebestuur besliste om de tweede helft van de nutstoelage voor KVK 
Avelgem eerder uit te betalen gezien de ‘problematiek van de verhoogde 
eletriciteitsprijs’ (zie ook verder bij de adviezen). 

 
 divers 

 
o Het gemeentebestuur stelde de monitoren aan voor de paasvakantie en keurde 

ook de uitbetaling goed. 
o Het gemeentebestuur nam acte van de gewijzigde samenstelling van de raad 

van bestuur van de sportraad alsook van de jaarrekening 2016 van de 
sportraad. 

o Het gemeentebestuur verleende toestemming aan een externe lesgeefster om 
zwemlessen te geven aan visueel gehandicapte personen. 

o Het gemeentebestuur volgde het advies van het diensthoofd sport om bij 
occasionele reservaties op voorhand te laten betalen. 

o Het gemeentebestuur nam acte van de vraag van de Ganzenhofkrieretocht voor 
een toelage, keurde deze toelage niet goed maar adviseerde deze organisatie 
om zich te laten erkennen (zie verder). 

o Het gemeentebestuur liet nagaan of het financieel haalbaar was om het bestek 
van de ‘dakdichting sportcentrum’ uit te breiden met een post ‘isolering van het 
dak’. Dit leek enerzijds niet opportuun en anderzijds financieel niet haalbaar. 
 

Adviezen 
 

 Advies 2017-01: advies op de nutstoelage voor KVK Avelgem 
 
Bij de opmaak van de nieuwe huurovereenkomst in 2015 tussen het gemeentebestuur 
en KVK Avelgem naar aanleiding van de uitbreiding met een extra 3de terrein in 
kunstgras werd tussen beide partijen overeengekomen dat: 
 

 Enerzijds de huurprijs niet verhoogde; 
 Anderzijds ook de nutstoelage niet verhoogde. 

 
Er kon toen ingeschat worden dat de elektriciteitskost voor KVK Avelgem op jaarbasis 
zou stijgen met 50% omwille van het extra 3de terrein in kunstgras dat zeer druk bezet 
zou worden. 
 
De veldverlichting wordt benut in het voorjaar (januari – april) en in het najaar 
(september – december). In het tussenseizoen (mei – augustus) is er enerzijds veel 
minder activiteit en moet anderzijds de veldverlichting niet ingeschakeld worden gezien 
het ’s avonds langer klaar is. 
 
Aangezien het kunstgrasterrein in gebruik werd genomen in juli 2015, mocht KVK 
Avelgem zich aan 25% meer elektriciteitskost verwachten voor 2015. 
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Voor het eerste volledige jaar met gebruik kunstgrasterrein (2016) mocht KVK Avelgem 
zich aan een meerkost van 50% verwachten. 
 
Uit de effectieve cijfers blijkt echter dat deze meerkost hoger ligt. 
 
Alhoewel de huurovereenkomst in artikel 2 rekening houdt met prijsstijgingen stellen er 
zich toch 2 problemen: 
 

- Probleem A: De berekening van de nutstoelage houdt rekening met 
prijsstijgingen in het afgelopen jaar. Er zit dus één jaar ‘vertraging’ op de 
nutstoelage waardoor een prijsstijging in bijvoorbeeld 2016 (bijvoorbeeld 
‘Turteltaks’) niet onmiddellijk  opgevangen wordt in het jaar zelf omdat de 
correctie is berekend op de prijs van het jaar daarvoor.  

- Probleem B: De referenties voor de prijscorrectie zijn de elektriciteitsfacturen 
voor de sporthal. Evenwel heeft KVK Avelgem het piekvermogen moeten 
verhogen in 2015 om alle veldverlichting te kunnen laten functioneren 
waardoor de elektriciteitskost voor het stadion (prijs per kwh) hoger is dan de 
elektriciteitskost voor de sporthal (prijs per kwh).  
 

Alhoewel probleem A druk kan zetten op de financiën van KVK Avelgem en dit 
momenteel ook doet, wordt dit probleem weliswaar met een jaar vertraging 
‘rechtgezet’.  
 
Probleem B (verhoging van het vermogen waardoor duurdere elektriciteitsprijs voor het 
stadion dan voor de referentie sporthal) was echter niet voorzien bij de 
onderhandelingen in 2015.  
 
De sportraad adviseert het gemeentebestuur dan ook:  
 

1. om dit niet voorziene ‘verlies’ voor KVK Avelgem te compenseren.  
2. voor 2017: een laatste keer een correctie toe te passen op de berekende 

nutstoelage en éénmaal de hoogspanningscabine gerealiseerd is, de 
huurovereenkomst te herbekijken. 

 
 Advies 2017-02: advies op de hoogspanningskabine voor sportcentrum Ter Muncken 

 
Gelet op de berekeningen zowel uitgevoerd door KVK Avelgem als door het 
gemeentebestuur adviseert de sportraad: 
 

1. Om zo snel mogelijk een hoogspanningskabine te realiseren voor het 
sportcentrum Ter Muncken (deel A) 

2. Om ook na te gaan of het tenniscomplex enerzijds en het aangekochte ‘Kasteel’ 
anderzijds (deel B) kan ingeschakeld worden in de hoogspanningscabine van 
Spikkerelle 

3. Om dit 2-delig dossier (deel A en deel B) toe te vertrouwen aan een 
studiebureau. 

4. Om de huurovereenkomst met KVK Avelgem te herzien met ingang van de 
omschakeling van laagspanning naar hoogspanning in functie van de toe te 
kennen nutstoelage. 

 
 Advies 2017-03: erkenning Ganzenhofkrieretocht:  

 
gelet op het feit dat deze organisatie voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, verleent 
het adviescomité van de sportraad in zitting van 23 mei een positief advies. De 
erkenningsaanvraag zal nu nog voorgelegd worden aan de administratieve 
erkenningscel. Beide adviezen (sportraad en erkenningscel) zullen dan overgemaakt 
worden aan het gemeentebestuur dat dan uiteindelijk het evenement al dan niet zal 
erkennen op basis van beide adviezen. 

  
3. 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 
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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. Het definitieve ontwerp werd voorgelegd aan de 
gemeentelijke administraties op woensdag 31 mei 2017. Het dossier zal voorgelegd 
worden aan de gemeenteraad van juni. De raming bedraagt 520.000,00 euro. 

 
b. Verharding onverharde zones kunstgrasterrein 

 
Het dossier ‘verharding onverharde zones kunstgrasterrein’ was opgenomen in een ruimer 
dossier met diverse projecten waar er binnen de gemeente verharding op openbaar 
domein moest komen. Omdat hierdoor vertraging wordt opgelopen, werd gevraagd om dit 
dossiertje uit het ruimer dossier te nemen en er een apart budget voor te voorzien. Deze 
vraag werd gesteld naar aanleiding van de budgetwijziging die ter goedkeuring werd 
aangeboden aan de gemeenteraad van 29 mei. 
 
De gemeenteraad keurde de budgetwijziging goed en het gemeentebestuur verleende 
toestemming om dit dossier als apart dossier te realiseren. De prijsvragen worden 
eerstdaags verstuurd zodat dit project in het tussenseizoen nog kan gerealiseerd worden. 

 
c. Dakdichting:  

 
De gemeenteraad keurde het bestek, de raming en de wijze van gunnen goed in zitting 
van 29 mei 2017. Bedoeling is de werken op te starten kort na de grote vakantie. Deze 
werken hebben geen invloed op de exploitatie. 
 

d. Sanitaire aanpassingswerken stadion 

 
In het tussenseizoen worden de boilers van het voetbalstadion vervangen. Het 
gemeentebestuur opteerde om de boilers te vervangen door zonneboilers. Gezien hierdoor 
het dossier complexer werd, werd een studiebureau ingeschakeld. Deze werken kunnen 
een beperkte invloed hebben op de exploitatie (tijdelijke onbeschikbaarheid van de 
douches). 

 
e. Relighting fase 2 zwembad 

 
Na de relighting van de zwemhal in 2016 wordt in 2017 ook de verlichting van de 
kleedkamers aangepakt. Niet alleen de armaturen maar ook de kablage naar deze 
armaturen moet vervangen worden. Deze werken, voorzien in het najaar, zullen een 
invloed hebben op de exploitatie (onbeschikbaarheid van kleedkamers). 
 

f. Problematiek visverenigingen 

 
Geen wijziging t.o.v. vorig verslag. 

 
4. Sportaanbod 

 
a. Evaluatie Ronde van Vlaanderen en event ‘KJIR Ne KI WERE’:  

 
Een kerngroep (bestaande uit schepenen Tom Beunens en Lut Deseyn – 
communicatieverantwoordelijke Eugenie Gemmerich – diensthoofd sport Francky Platteau) 
maakte een uitgebreide pré-evaluatie op. Deze pré-evaluatie vormde het uitgangspunt 
voor een verder evaluatietraject waarbij de kerngroep samen zat met de diverse betrokken 
partners:  

- Op 18 mei: een overleg met de provincie en Westtoer (is nog niet doorgegaan); 
- op 18 mei: evaluatie met vzw8580 (is doorgegaan op 6 juni); 
- Op 30 mei: bespreking van de binnengekomen klachten/meldingen in een één-op-

één-relatie met de betreffende klacht- of meldingindiener(s); 
- Eveneens op 30 mei: een hoorzitting voor alle buurtbewoners; 
- Schepen Tom evalueerde samen met het Wielermuseum Roeselare via mail- en/of 

telefonisch verkeer; 
- Schepen Tom evalueerde samen met de Gezinsbond; 
- Flanders Classics kreeg een terugkoppelings- en bedankingsmailtje van cd 

kerngroep. 
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Na het afwerken van dit volledige traject, werd op 6 juni teruggekoppeld naar de volledige 
werkgroep om tot een eindevaluatie te komen. De belangrijkste opmerkingen waren: 
 Een volksere formule’ aanbieden: nu lagen bijvoorbeeld de prijzen voor de catering te 

hoog. 

 Een aangepast parkeerverbod: niet meer een ganse week op de volledige locatie 

parkeerverbod. 

 Maatregelen tegen wildplassen. 

 Meer betrokkenheid van de inwoners van Kerkhove creëren (helpen bij klaarzetten, 

aanspreekpunten, ….) 

 Duidelijker afspraken met de provincie West-Vlaanderen naar engagement toe. 

 Het volledige traject afschermen met nadars. 

 Opstellen van een gemeentelijk communicatieplan. 

 Aanstellen van een centraal infopunt in de werkgroep en een back-up voor deze 

persoon. 

 Naast de toelage voor de vzw8580 ook een eigen gemeentelijk budget voorzien. 

 De rij- en rusttijden voor de shuttlebus. 

 Duidelijker afspraken tussen gemeentebestuur, vzw8580 en Spirits by Design omtrent 

de ontwikkelde streeklikeur ‘DE PERTEL’. 

 De beschikbaarheid van het OC Kerkhove voor dit event (‘bedreiging’ voor de 

speelpleinwerking). 

 De vraag of een tentoonstelling nog moet, of een ander aanbod (b.v. een praatavond 

met José Decauwer) een alternatief kan zijn? 

b. Vooruitblik op de Omloop der 3 Provinciën (op 25 mei): 
 

Bij de opmaak van het verslag is dit event reeds gepasseerd. Tijdens een korte evaluatie 
met de organisatoren kon teruggeblikt worden op een geslaagde editie onder een stralende 
zon. En waren slechts weinige en kleine bijsturingspunten. De volgende editie op 
Hemelvaart volgend jaar (20 mei 2018) ligt reeds vast. 

 
5. Sportmemorandum: toelichting werkwijze 

 
Net zoals in 2012 zal de sportraad in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen (oktober 2018) 
een sportmemorandum opmaken en dit bezorgen aan alle Avelgemse politieke partijen in het 
voorjaar van 2018. 
 
Het sportmemorandum is een met argumenten onderbouwde en van ramingen voorziene (indien 
dit nodig is) bundel met verzuchtingen uit de Avelgemse sportieve middens. 
 
Het sportmemorandum wordt als volgt samen gesteld: 
 
 De inventarisatie: 
 

 Tijdens huidige legislatuur stellen zich sportieve verzuchtingen vanuit de gebruikers 
(scholen, clubs, burgers) die niet voorzien zijn om te worden gerealiseerd in huidige 
legislatuur. Deze verzuchtingen komen dan in een ‘verzamelmap’. Voorbeelden zijn: de 
vraag naar een joggingpiste, de vraag naar een overkapping van de tennisterreinen, de 
aanpassing van de subsidies, … 
 

 Daarnaast worden binnen de ‘beleidsdriehoek sportraad – sportdienst – schepen van sport’ 
verzuchtingen gedetecteerd die ook in de ‘verzamelmap’ terecht komen. Voorbeelden zijn: 
voorzien van een vervangingsbudget voor de sportvloer, voorzien van een budget voor 
aanpassing filterinstallatie zwembad, aangepaste risicoanalyses en beheersplannen voor 
legionella, …  

 
De selectie 

 
 Binnen de raad van bestuur van de sportraad, wordt een selectie gemaakt van 

verzuchtingen die prioritair zouden moeten kunnen gerealiseerd worden in de komende 
legislatuur. Deze verzuchtingen moeten dan grondig geargumenteerd en becijferd worden. 
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Het ontwerp 
 
 De weerhouden items worden samen met de argumentatie en becijfering opgenomen in 

een ontwerp dat samengesteld wordt binnen een beperkte werkgroep (normaal schepen 
van sport, sportraadvoorzitter en diensthoofd sport). Dit ontwerp wordt dan 
teruggekoppeld naar de raad van bestuur waar het alsnog kan aangepast worden. 

 
De definitieve versie 
 
 De definitieve versie wordt overhandigd aan de fractievoorzitters van alle politieke partijen. 

Deze overhandiging gebeurt in een toelichtingsmoment tussen sportraadvoorzitter, 
diensthoofd sport en de betreffende fractievoorzitter. Tijdens dit toelichtingsmoment wordt 
de vraag gesteld aan de fractievoorzitter om de punten van het sportmemorandum op te 
nemen in het politiek programma waarmee zijn partij naar de kiezer trekt. 

 
6. Varia en rondvraag 

 
a. Vastleggen van de vergaderdag: 

 
Het blijkt moeilijk om een andere vergaderdag te vinden. Heidi, afgevaardigd namens 
Kerdavo, kan nagenoeg nooit op dinsdag vandaar de vraag om te kijken of een andere dag 
zou lukken. Dit kan helaas niet. Heidi en de voorzitter van Kerdavo zullen hierover 
geïnformeerd worden. 

 
b. Sportradenavond Burensportdienst 

 
Op 10 oktober 2017 gaat in CC ‘Het Spoor’ in Harelbeke de sportradenavond van de 
Burensportdienst door. Het thema is  ‘de opmaak van een sportmemorandum’. Het is dus 
aangeraden dat een delegatie van onze sportraad aanwezig is op deze sportradenavond. 

 
 

c. Volgende vergadering: datum nog niet gekend. 
 
 
 
 
 
 
 
Verslaggever: Francky Platteau, diensthoofd sport  

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


