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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. 23 
van de 30 leden zijn aanwezig, de vergadering mag doorgaan. 

 

nr instantie naam voornaam 21/11/2017

1 Avelgemse Duikschool Dalton De Meyer Roland 1

2 Basisschool De Toekomst Rommens Piet 1

3 Bekaert Lijnvissers Dendauw Gerry 1

4 Club Rugge Callens Bram 1

5 De Gouden Karpervissers Vanderschelden Freddy 1

6 De moedige duif Outrijve Verhelle Ivan 1

7 De Moedige Zangers Avelgem Taelman Silvain 1

8 FC Sportwereld Lamon Jean 1

9 Gemeenschapsonderwijs Avelgem Vandermeersch Lien 1

10 Hippodroom De Oude Schelde Outrijve Desrumaux Stefaan V

11 Karate-Do Verriest Johan 1

12 Kerdavo Vandamme Heidi V

13 Kloron Yachting Club Avelgem Byttebier Wouter 0

14 KM De Boomgaardvink Waarmaarde Van Geersdaele Rosa 1

15 KM De Zingende Vogels Avelgem Eggermont Jules 1

16 Koninklijke Basket Avelgem vzw Ghesquiere Caroline 1

17 Koninklijke Lijnvissersclub De Snoevers Vervaeke Aswin V

18 KVK Avelgem Delrue Koen V

19 No Limit Team Avelgem Coulembier Sammy 1

20 Run For Fun Debode Carine 1

21 Scheldezonen Delapierre Fernand 1

22 Sint-Jan Berchmanscollege Vanwambeke Lieve 1

23 Skibo Callewaert Jean Claude 1

24 Tennisclub Avelgem Dejaegher Philippe 0

25 Ter Muncken Smashers Desimpel Karl 1

26 Vissersclub "Onder Ons" Outrijve Vanhamme Luc 1

27 VK Hert en Ziel De Jonghe Jurgen 0

28 Wielerclub Demeyer Hand in Hand Demets Stephan 1

29 Wielertoeristenclub Olympia Dedeken Alain 1

30 Wielerclub Avelgem Herman Lieven 1

1 CD&V Kindts Lieve V

2 Gemeentebelangen Kempinaire Jan 1

3 onafhankelijk Van Seymortier Kris 0

4 sp.a Platteau Sandra 0

5 sportdienst Platteau Francky 1

6 onafhankelijk Vercaemst Magda 0

7 onafhankelijk Deseyn Lut 1  
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1. Overlopen en goedkeuren vorig verslag d.d. 21 maart 2017 
 
Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Ledenlijst 
 

a. Wijzigingen: 
 

a. Het formulier dat werd meegestuurd met de uitnodiging van de algemene 
vergadering en waarbij de diverse contactgegevens van de vereniging werden 
opgevraagd, werd nog niet terugbezorgd door onderstaande verenigingen. Het is 
noodzakelijk om dit formulier terug te bezorgen om tot uitbetaling van de 
sportraadsubsidie te kunnen overgaan. 

 
Aan onderstaande verenigingen wordt dan ook gevraagd om het formulier uiterlijk 
tegen vrijdag 1 december terug te bezorgen aan de sportdienst. Voor verenigingen 
die het formulier niet terugbezorgen tegen 1 december, kan de uitbetaling van de 
subsidie vertraging oplopen. 
 
Aan de betreffende verenigingen werd ook een herinneringsmail gestuurd. 
 

Damesvolleybalclub Kerdavo 

KVK Avelgem 

No Limit Team Avelgem 

Tennisclub Avelgem 

VK Hert en Ziel 

Hippodroom De Oude Schelde Outrijve 

Skibo 

A.D.Dalton 

Wtc Olympia 

 
b. De vereniging VK Moduleo heeft een andere naam sedert de start van dit seizoen 

namelijk VK Hert en Ziel. 
 

b. Het gemeentebestuur erkende in 2017 volgende verenigingen / organisaties: 
Dance4Friends, Recreas, Ganzenhofkrieretocht. Dit betekent dat deze verenigingen / 
organisaties nu ook in aanmerking komen voor: 

i. Een gemeentelijke toelage; 
ii. Gratis gemeentelijke logistiek (nadars, geluidsinstallatie, …); 
iii. Promotie via de gemeentelijke communicatiekanalen; 
iv. Het goedkoopste tarief bij het huren van gemeentelijke accommodatie. 

 
 

3. Geformuleerde adviezen in 2017 (waaronder advies 2017-04: subsidieverdeling) 
 

c. Advies 2017-01: 
 
Ten gevolge van een onvoorziene meerkost voor KVK Avelgem wat betreft het 
elektriciteitsverbruik na de aanleg van het kunstgrasterrein, adviseerde de 
sportraad het gemeentebestuur om deze onvoorziene meerkost financieel te 
compenseren voor KVK Avelgem voor de jaren 2015, 2016 en 2017. 
Het gemeentebestuur volgde dit advies. De compensatie zal uitbetaald worden 
eind dit jaar. 
 

d. Advies 2017-02: 
 

Gezien de snelle stijging van de kost van elektriciteit, onder andere te wijten aan 
de distributiekost, adviseerde de sportraad het gemeentebestuur om een 
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middenspanningscabine te realiseren bruikbaar voor gans sportcentrum Ter 
Muncken (sporthal, zwembad, stadion). Hierdoor vervalt de distributiekost wat een 
aanzienlijke besparing betekent. Het gemeentebestuur volgde dit advies. Eandis 
kreeg inmiddels de opdracht om deze cabine te realiseren. De opstartvergadering 
is voorzien op 27/11/17. 
 

e. Advies 2017-03: 
 
De sportraad verleende een positief advies op de erkenning van de 
Ganzenhofkrieretocht. Ook het erkenningscomité bracht een positief advies uit. Het 
gemeentebestuur volgde dan ook beide adviezen en erkende de Ganzenhof-
krieretocht (zie ook hoger). 
 

f. Advies 2017-04: de subsidieverdeling 
 
Alle 29 erkende verenigingen werden aangeschreven. Alle 29 erkende verenigingen 
haalden hun aanvraagformulieren op en dienden effectief een subsidieaanvraag in.  
 
De werkingsverslagen werden nagezien door de raad van bestuur van de sportraad 
in zitting van 08/11/17. Het adviescomité van de sportraad verleende op 08/11/17 
een positief advies op de verdeling. 
 
Deze verdeling (zie onderstaand) zal dan overgemaakt worden aan het 
gemeentebestuur met de vraag om tot uitbetaling aan de diverse verenigingen 
over te gaan. 

 

werkings-

toelage

jeugd-

toelage

impuls-

toelage
totaal

integrale competitievereniging Damesvolleybalclub Kerdavo € 1.950,44 € 154,55 € 1.475,15 € 3.580,14

integrale competitievereniging Koninklijke Basket Avelgem vzw € 1.745,13 € 154,55 € 1.458,20 € 3.357,88

integrale competitievereniging KVK Avelgem € 2.874,34 € 154,55 € 2.559,43 € 5.588,32

integrale competitievereniging No Limit Team Avelgem € 2.669,03 € 154,55 € 1.615,72 € 4.439,30

integrale competitievereniging Tennisclub Avelgem € 2.361,06 € 154,55 € 2.057,50 € 4.573,11

liefhebbersploeg gebonden aan een federatie Club Rugge € 151,62 € 151,62

liefhebbersploeg gebonden aan een federatie FC De Paljas € 0,00 € 0,00

liefhebbersploeg gebonden aan een federatie VK Moduleo / VK Hert en Ziel € 151,62 € 151,62

liefhebbersploeg gebonden aan een federatie Sportwereld € 0,00 € 0,00

liefhebbersploeg niet gebonden aan een federatie FC Paljaskes / Sportwereld € 151,62 € 151,62

organisatievereniging Hippodroom De Oude Schelde Outrijve € 525,00 € 525,00

organisatievereniging Kloron Yachting Club Avelgem € 0,00 € 0,00

organisatievereniging Wielerclub Demeyer Hand in Hand Outrijve € 750,00 € 750,00

organisatievereniging Ganzenhofkrieretocht € 375,00 € 375,00

parasportvereniging (G-sport) Recreas Avelgem € 200,00 € 200,00

parasportvereniging (duivensport) De Moedige Duif Outrijve € 200,00 € 200,00

parasportvereniging (vinken) De Moedige Zangers Avelgem € 200,00 € 200,00

parasportvereniging (vinken) KM De Zingende Vogels Avelgem € 200,00 € 200,00

parasportvereniging (vinken) organisator vinkenkampioenschap groot-Avelgem: de Boomgaardvink € 300,00 € 300,00

parasportvereniging (vissen) Bekaert Lijnvissers € 200,00 € 200,00

parasportvereniging (vissen) De Gouden Karpervissers € 200,00 € 200,00

parasportvereniging (vinken) KM De Boomgaardvink Waarmaarde € 200,00 € 200,00

parasportvereniging (vissen) Koninklijke Lijnvissersclub De Snoevers € 200,00 € 200,00

parasportvereniging (vissen) Scheldezonen € 200,00 € 200,00

parasportvereniging (vissen) Vissersclub "Onder Ons" Outrijve € 200,00 € 200,00

parasportvereniging (vissen) organisator viskampioenschap groot-Avelgem: De Snoevers € 300,00 € 300,00

partiële competitievereniging Karaté-do Avelgem € 319,81 € 30,90 € 350,71

partiële competitievereniging Run for Fun € 331,66 € 331,66

partiële competitievereniging Skibo € 568,55 € 30,90 € 599,45

partiële competitievereniging Ter Muncken Smashers € 189,52 € 189,52

partiële competitievereniging Dance4Friends € 568,55 € 568,55

vereniging zonder competitie A.D.Dalton € 544,87 € 15,45 € 560,32

vereniging zonder competitie Wielerclub Avelgem (WCA) € 132,66 € 132,66

vereniging zonder competitie Wtc Olympia € 189,52 € 189,52

totaal € 19.150,00 € 850,00 € 9.166,00 € 29.166,00

categorie vereniging
2017
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g. Advies 2017-05: 
 

De bezettingsdruk op beide sportzalen in sportcentrum Ter Muncken is zeer groot, 
ook wat betreft de schoolbezetting.  Uitwijkmogelijkheden, indien deze zich 
voordoen, zijn dan ook zeer dankbaar.  
 
De polyvalente ruimte van het nieuw te bouwen gebouw op de sportsite van 
Outrijve zou tijdens de schooluren dienst kunnen doen als turnzaaltje voor de 
lagere school van Outrijve (op wandelafstand) en voor de kleuterschool van 
Bossuit.  
 
De directeurs van deze schooltjes zijn alvast het voorstel genegen.  
Bovendien zou hierdoor de sociale controle op deze site verhogen, wat een 
meerwaarde is.  
 
Daarom formuleerde de sportraad onderstaand advies naar het gemeentebestuur: 

o  de polyvalente ruimte laten gebruiken door scholen onder hetzelfde tarief als 
één zaaldeel in sportzaal Ter Muncken. 

o  een basis-set sportmateriaal te voorzien in dit gebouw (matjes, banken, …). 
 
Dit advies komt ter bespreking op de agenda van de zitting van het college van 
burgemeester en schepenen van 27/11/17. 

 
4. Terugblik op de vergaderingen van de raad van bestuur in 2017 

 
a. Voetbalterrein in Kerkhove: herbestemming 

 
Het vroegere voetbalveld behoort tot het waterwinningsgebied Avelgem - 
Waarmaarde – Kerkhove van De Watergroep. Het Agentschap Natuur en Bos doet 
hiervan de aanleg en het beheer van het groen. 
 
Met het verdwijnen van de voetbalactiviteiten ontstond bij het gemeentebestuur 
het idee om dit deel publiek toegankelijk te houden en om te vormen tot een 
natuureducatief project. 
 
Recent werden alle voetbalgerelateerde objecten verwijderd en het schuilhokje 
werd opgesmukt. In het schuilhokje zullen er infoborden worden gehangen die 
uitleg geven over de planten en de dieren die reeds aanwezig zijn op het 
waterwinningsgebied en die later te verwachten zijn, eens de aanplantingen groter 
worden. 
 
Op 18 november 2017, ‘Dag van de Natuur’, kwamen de kindjes geboren in 2016, 
samen met ouders, broers, zussen en grootouders op het ‘Havenzicht’ om 12 
maandbomen en een rij knotbomen aan te planten. De 110 namen van de kindjes 
zijn vermeld op een naampaal. 
 
Deze winter worden ongeveer 2300 struiken geplant en eind 2018 worden 
nogmaals 12 maandbomen als geboortegroen op het terrein aangeplant 

 
b. Tennisterreinen 

 
Het extra aangelegde 4de tennisterrein werd feestelijk geopend door het 
gemeentebestuur en tennisclub Avelgem op 9 april 2017. Het volledige 
tenniscomplex oogt heel mooi ondermeer dankzij de unieke ligging maar ook door 
de verfraaiingswerken die de tennisclub Avelgem in eigen regie heeft uitgevoerd: 
o Het aanleggen van een vast terras (+/- 60 m²) voor de bestaande chalet; 
o het bestaande gras vervangen door dolemietsteentjes + aanleg van een 

petanqueterrein; 
o het aanbrengen van stabilisé in de strook tussen blok 1 en blok 2; 
o bevestigingspalen plaatsen voor het aanbrengen van publiciteitsdoeken. 

 
Er stelt zich evenwel nog één probleem als alle elektriciteitsvoorzieningen op 
hetzelfde moment belast worden. De piekbelasting die dan bekomen wordt 
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overstijgt het vermogen van de hoofdleiding (48 KVA). Daarom is gevraagd aan 
Eandis om deze hoofdleiding ofwel te verzwaren ofwel te vervangen zodat een 
piekbelasting van 68 KVA  mogelijk is. 

 
c. Voetbalstadion 

 
1. Overdracht aantal taken van de groendienst naar de sportdienst 

 
De gemeentelijke groendienst heeft heel wat werk met het onderhouden van 
het gemeentelijk ‘groen patrimonium’ (kerkhoven, perkjes, onkruid 
verwijderen, …).  
 
Vooral het niet meer mogen werken met sproeistoffen (wetgeving maakt dit 
niet meer mogelijk voor gemeentebesturen) zorgt voor aanzienlijke stijging van 
de werklast voor de groendienst. Er is nog steeds geen goed alternatief 
gevonden om onkruid te verdelgen waardoor het onkruid nu manueel 
verwijderd wordt. 
 
Hierdoor rest nog weinig tijd voor degelijk onderhoud van de omgeving en de 
terreinen van het voetbalstadion. 
 
Binnen dit kader werd nagegaan of de sportdienst eventueel (een deel van) dit 
werk zou kunnen overnemen. Via een reorganisatie van het takenpakket van 
de twee logistieke medewerkers waarover de sportdienst beschikt, kon een 
deel van de beschikbare tijd van één van de logistieke medewerkers 
vrijgemaakt worden voor onderhoud van de omgeving en de velden van het 
stadion. De logistieke medewerker die deze taak krijgt toebedeeld, werd door 
het gemeentebestuur aangesteld voor onbepaalde duur. Daarnaast keurde het 
gemeentebestuur goed om de sportdienst uit te rusten met het nodige 
materiaal voor groenonderhoud zodat niet steeds moet beroep gedaan worden 
op het materiaal van de gemeentelijke groendienst. De sportdienst zal 
binnenkort beschikken over: 

o Een professionele bladblazer (reeds geleverd) 
o Een professionele bosmaaier (reeds geleverd) 
o Een kleine tractor om het kunstgrasterrein wekelijks te rollen en om de 

natuurgrasterreinen  te effenen/rollen.   
 

2. Gunning opdracht verharden onverharde zones kunstgrasterrein 
 

De verharding van de onverharde zones van het kunstgrasterrein werd gegund 
aan de firma Bert Muys. De werken staan ingepland vanaf de tweede helft van 
november. 

 
3. Revisie technische ruimte voetbalstadion 

 
Oorspronkelijk was voorzien om enkel de 2 boilers in de technische ruimte van 
het voetbalstadion te vervangen door 2 andere boilers. Het gemeentebestuur 
‘verruimde’ echter dit dossier: 

o Er diende aandacht te zijn voor duurzaamheid en rationeel 
energiegebruik: daarom werd het dossier bijgestuurd naar zonneboilers 
i.p.v. gewone boilers. 

o Bij grondig nazicht bleek dat ook de aanwezige ketels, de aanwezige 
waterverzachter en de andere aanwezige technieken beter ook 
vervangen werden rekening houdende met de duurzaamheid en het 
rationeel energiebeheer. 

o De voorziening die nu in het stadion aanwezig is om de kleedkamers te 
verluchten is onvoldoende sterk met schimmelvorming ter hoogte van 
de doucheruimtes tot gevolg. Een beter verluchtingssysteem diende 
ook te worden opgenomen in het dossier. 

 
Er werd voor dit volledige project een studiebureau aangesteld met als 
opdracht een grondige revisie van de technische ruimte van het voetbalstadion 
voor te stellen en te ramen. Intussen is het bestek en de raming afgeleverd 
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door het studiebureau. Het budget voor deze werken wordt voorzien in 2018 
met als bedoeling deze volledige revisie te laten uitvoeren in het tussenseizoen 
(mei – juni 2018). 
 

d. Zwembad: relighting fase 2 
 
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 kablages naar deze 
armaturen, de noodverlichtingen en de bewegingsdetecties in de groepskabines 
moeten vervangen worden.  Daarnaast wordt er ook extra bewegingsdetectie 
voorzien in de gangen van het zwembad. 
 
Deze werken, voorzien in het najaar 2017 of voorjaar 2018, zullen een invloed 
hebben op de exploitatie (onbeschikbaarheid van kleedkamers). Het is nog niet 
duidelijk of het zwembad al dan niet een periode deels of volledig zal moeten 
gesloten worden. 
 
De opdracht werd toegewezen aan Eandis. 

 
e. Sportcentrum 

 
 Dakdichting:  

 
Na een uitgebreid expertiseonderzoek van de verschillende dakstructuren van 
het sportcentrum, werden de diverse oorzaken die leiden tot de 
waterinsijpeling in kaart gebracht en door een studiebureau ‘vertaald’ in een 
technisch bestek en raming. 

 
De gemeenteraad keurde op 29 mei 2017 dit bestek en raming goed 
waardoor het dossier kon opgestart worden. Verschillende aannemers werden 
aangeschreven om een offerte op basis van het bestek in te dienen. 

 
In een eerste fase diende geen enkele aannemer een offerte in. Bij navraag 
bleek dat vooral de vooropgestelde timing voor de uit te voeren werken de 
grootste hinderpaal was. Daarom werd de timing in het bestek aangepast en 
werd de opdracht met de aangepaste timing opnieuw uitgeschreven. 

 
Twee firma’s reageerden en dienden een offerte in. Bij nazicht van deze 
offertes door het studiebureau bleek één van de twee firma’s niet volledig te 
voldoen aan het bestek, waardoor de opdracht in oktober gegund werd aan 
de andere firma.  

 
De werken zullen, rekening houdende met de weersomstandigheden, 
uitgevoerd worden begin 2018. Deze werken zullen geen effect hebben op de 
dagdagelijkse exploitatie van het sportcentrum. 

 
 Middenspanningskabine: 

 
Zie hoger (advies 2017-02). 
 

f. Problematiek visverenigingen 
 
‘Mensen spreken mensen’. Uiteindelijk is de ‘storm gaan liggen’ tussen enerzijds de 
visverenigingen (‘exploitanten’ van de visvijver) en anderzijds Natuurpunt 
(‘eigenaars’ van de visvijver). Met dank aan de diplomatie van de behartigers van 
dit dossier. 
 
De alternatieve piste waarbij het gemeentebestuur in Kerkhove, in Avelgem en in 
Outrijve een langdurig contract zou afsluiten met privé-eigenaars van visputten om 
deze dan ter beschikking te stellen van onze visverenigingen, is daarmee on hold 
gezet. 
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g. Site Outrijve 
 
Het bestek en de raming voor het nieuwe jeugd- en sportgebouw werd 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 26/06/17. Het nieuwe gebouw zal 
gerealiseerd worden op het asfaltterrein waar zich nu de basketbaldoeltjes 
bevinden. De werken zullen gestart worden in het voorjaar 2018. 
 
Wat sport betreft: 
o Zijn er 3 bergingen voorzien die van buitenaf toegankelijk zijn. De 

liefhebbersploegen en KVK Avelgem kunnen hiervan gebruik maken. 
o Wordt een afsluitbare berging voor voetbaldoelen voorzien ter hoogte van het 

voetbalterrein. 
o Wordt vanuit de sportraad een advies verstuurd naar het gemeentebestuur 

om de polyvalente ruimtes van dit nieuwe gebouw door de lagere en 
kleuterscholen van Outrijve en Bossuit te laten gebruiken als turnzaaltje 
tijdens de schooluren (zie advies 2017-05). 

 
h. Wielerevents 2017 en 2018 

 
Wielerclub Hand in Hand Demeyervrienden wil de ‘Omloop der 3 Provinciën’, een 
gerenommeerde wielerwedstrijd op 10 mei 2018, uitbouwen tot een waar 
volksfeest en heeft daarom informeel aangeklopt bij het gemeentebestuur. 
 
Het gemeentebestuur wenst dit project te koppelen aan het event ‘KJIR NE KI 
WERE’, het volksfeest in Kerkhove naar aanleiding van de passage van de Ronde 
van Vlaanderen op 1 april 2018.  
 
Het idee dat intussen aan het groeien is wat betreft gemeentelijke ondersteuning is 
het volgende: In 2018 zou een budget worden vastgelegd gelijkmatig verdeeld als 
ondersteuning voor de organisatie van een volksfeest, één in Outrijve en één in 
Kerkhove.  Daarnaast kan een klein budgetje worden voorzien als ‘werkingsbudget 
events’ voor de gemeentelijke sportdienst. In 2017 bleek immers dat er vanuit de 
gemeente kleine bijkomende verwachtingen waren die we niet konden 
doorrekenen aan de respectievelijke organisatoren en die dan vanuit het 
gemeentelijk sportbudget zijn betaald. 

 
Een definitieve beslissing van het gemeentebestuur omtrent dit ontwikkelde idee 
was op het moment van deze algemene vergadering nog niet genomen. 
 

i. Permanente mountainbikeroute 
 
Het dossier van de permanente mountainbike-route, ontwikkeld door de 
sportdienst samen met de Krierecrossers, zat geblokkeerd op 2 vlakken: 
 

o De aanvraag zat blok in Zwevegem (een deel van het parcours loopt op 
grondgebied Zwevegem) omdat de betreffende administratie in Zwevegem 
de bestanden (grondplannen met GPS-coördinaten van de route) niet 
mocht openen in het kader van het ICT-beleid binnen deze gemeente.  Het 
heeft enige tijd geduurd eer de juiste persoon gevonden werd binnen de 
gemeentelijke administratie van Zwevegem die uiteindelijk het dossier kon 
vooruit helpen. De gemeentelijke administratie van Zwevegem had 
uiteindelijk geen bezwaren op de route. 
 

o Daarnaast liet de provincie West-Vlaanderen weten dat het onze route niet 
meer zou kunnen realiseren samen met Westtoer omdat eind 2017 ‘sport’ 
geen provinciale bevoegdheid meer is maar overgeheveld wordt naar 
Vlaanderen en het niet zeker was dat Vlaanderen deze taak zou 
overnemen.  
 

Daarom werd Sport Vlaanderen gecontacteerd met de vraag om dit dossier over 
te nemen van de provincie. Intussen is de officiële bevestiging binnen dat 
Vlaanderen het engagement genomen door de provincie West-Vlaanderen voor 
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onze mountainbikeroute integraal overneemt inclusief alle kosten hieraan 
verbonden. 

 
5. Begroting 2018 

 
Na toelichting ter zitting, heeft de algemene vergadering geen opmerkingen en/of vragen meer 
en wordt de begroting 2018 unaniem als volgt goedgekeurd: 
 

hoofdrubriek subrubriek in uit

saldo saldo vorig boekjaar € 841,46 € 0,00 (1)

toelage gemeentelijke werkingstoelagen € 0,00 € 0,00

sv/voorschotten sv/voorschotten € 0,00 € 0,00 (2)

werkingskosten werkingskosten € 0,00 € 250,00 (3)

€ 841,46 € 250,00

€ 591,46

hoofdrubriek subrubriek in uit

ondersteuningsbudget    restsaldo € 497,91 € 0,00 (1)

toelage ondersteuning 4 (2017) en 5 wandeltocht (2018) € 0,00 € 497,91

€ 497,91 € 497,91

€ 0,00

(1) situatie op 21/11/17

(2) geen provinciale toelage meer voor wandeltocht Vlaamse Diabetes Liga

(3) huldiging 2018

eindsaldo 2018

totaal

BEGROTING 2018

ONDERSTEUNINGSBUDGET 2018

totaal

eindsaldo 2018

 
 
6. Huldiging sportlaureaten – vrijdag 26 januari 2018 – 19u15 - Spikkerelle 

 
 Momenteel zijn samen met de subsidieaanvragen een 7-tal kandidaturen ingediend. Een 

oproep naar het indienen van kandidaturen verscheen ook reeds in de Info Avelgem maar 
leverde geen respons op. Daarom:  
 

o Wordt tijdens deze algemene vergadering een warme oproep gelanceerd 
om kandidaturen in te dienen tegen uiterlijk vrijdag 22 december. 
 

o Zullen de erkende sportverenigingen en de leden van de sportraad een aparte 
mailing hieromtrent nog krijgen. 

 
o Zal een oproep gelanceerd worden via de digitale sportnieuwsbrief. 

 
 Er worden 2 sportmonumenten gehuldigd alsook één verdienstelijke lesgever. Dit 

huldigingsmoment wordt ingepland op het einde waarbij de huldiging van wijlen voorzitter 
Lieven als afsluiter van de huldiging voorzien wordt net voor alle gehuldigden weer op het 
podium worden geroepen. 
 

 Schepen Lieve en voorzitter Sammy zullen niet speechen.  
 
7. Sportmemorandum 

 
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. 
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Tijdens deze algemene vergadering wordt overlopen wat reeds in het 
sportmemorandum staat en wordt aan de leden gevraagd om na te denken of er nog 
extra zaken dienen te worden opgenomen.  
 
Indien de leden van de algemene vergadering nog zaken wensen te laten opnemen, 
gelieve deze dan zo snel mogelijk door te geven aan Francky. 

 
Voorlopig zijn dus reeds opgenomen (maar het zal dus het verkozen gemeentebestuur 
zijn dat in 2019 beslist of dit al dan niet zal uitgevoerd worden). 
 
1. Het voorzien van een middenspanningskabine voor het ganse sportcentrum (mocht dit nog 

niet zijn gebeurd in 2017 of 2018). 
2. Het verwijderen van de bestaande koepel aan de ingang van het sportcentrum en deze 

vervangen door een overspanning die ook boven de fietsrekken doorloop. Dit kan in één 
project uitgevoerd worden samen met onderstaande punt 3. 

3. De herinrichting van de inkomhal bestaande uit: 
 Automatische schuifdeuren als hoofdtoegang tot het sportcentrum; 
 Extra berging in de inkomhal door het benutten van de liftkoker en deze te 

verbinden met de kleine bergruimte achter de liftkoker. 
 de herbetegeling van de inkomhal. Tegels die gerecupereerd worden uit deze 

herbetegeling kunnen gebruikt worden om de kapotte tegels in de kleedkamergang 
te vervangen (punt 4) 

 voorzien van een plaatst voor huldigingsplaquettes (sportmonumenten, …) 
4. herbetegelen van de kleedkamergang van de sporthal of de kapotte tegels vervangen door 

gerecupereerde tegels bij herbetegeling van de inkomhal. 
5. De revisie van de technische ruimte van de sporthal bestaande uit: 

 Het voorzien van 3 aparte hoge-rendementsketels: één voor cafetaria, één voor 
warmwaterproductie, één voor verwarming. 

 Het voorzien van een zonneboiler. 
 Het voorzien van een waterverzachter 
 Eventueel voorzien van zonnepanelen. 
 Eventueel vervangen van de electrolyse. 

6. Een relighting van het cafetaria met bewegingsdetectie, opsplitsing van de verlichting in 2 
zones en LED-verlichting in plaats van TL-lampen. 

7. Een facelift van de sportvloer in zaal 1. 
8. Het voorzien van een investeringsbudget voor het vervangen van oud, groot 

sportmateriaal en voor het voorzien van nieuw up-to-date sportmateriaal. 
9. Een volledige relighting van de kleedkamers en gangen van het zwembad voor zover dit 

nog niet gebeurd is in 2017 of 2018. 
10. De verlenging van de exploitatievergunning van het zwembad tijdig opstarten. 
11. Een revisie van het aanvoer-/extractiesysteem van lucht in het zwembad eventueel in 

combinatie met vervanging van het filtreermateriaal van de zwembadfilters in functie van 
een goede luchtkwaliteit in het zwembad. 

12. Een revisie van de technische ruimte van het voetbalstadion (voor zover dit nog niet 
gebeurd is in 2017 of 2018) bestaande uit: 

 Het voorzien van zonneboilers 
 Het voorzien van hoge-rendementsketels opgesplitst in een ketel voor de 

warmwaterproductie, een ketel voor de verwarming en een ketel voor het cafetaria 
 Het voorzien van een aanvoer-/extractiesysteem van lucht ter beheersing van de 

schimmelvorming 
 Het voorzien van een waterverzachter. 
 Eventueel voorzien van zonnepanelen. 
 Een herschikking van alle toestellen in deze technische ruimte om meer plaats en 

overzicht te bekomen. 
13. Vervangen van alle toiletten en urinoirs in het stadion. 
14. Een overkapping voor supporters op het kunstgrasterrein en op terrein 2  
15. Een overdekte berging voor het onderhoudsmateriaal van het kunstgrasterrein voorzien. 
16. de inspanningen die tijdens huidige legislatuur voor het sportgedeelte in Outrijve werden 

gedaan handhaven.  
17. het polyvalente zaaltje in het nieuwe gebouw van Outrijve ook te laten gebruiken voor 

sportlessen van de scholen. 
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18. een beperkt pakket sportmateriaal te voorzien in het polyvalente zaaltje in Outrijve als dit 

mag gebruikt worden voor sportlessen van de scholen. 
19. twee van de vier tennisterreinen te overkappen waardoor ‘wintertennis’ op deze site 

mogelijk wordt 
20. de 2 natuurgrasterreinen omvormen tot 2 kunstgrasterreinen. Dit kan gefaseerd (eerst 

terrein 1, het seizoen daarop terrein 2) of, te bespreken met KVK Avelgem en de 
ontwerper + aannemer, in één keer uitgevoerd worden als dit binnen het bestek van het 
tussenseizoen kan of met eventueel een tijdelijke uitwijkingsmogelijkheid van KVK 
Avelgem. 

21. Om bij deze ombouw rekening te houden met de aanleg van een verharde zone rond de 
terreinen in plaats van de rode piste. 

22. Het voorzien van een trap- en oefenveld op de sportsite Ter Muncken maar buiten de 
omheining van het stadion zodat dit veld voor iedereen (spelende kinderen) toegankelijk 
is. 

23. Om rond sportcentrum Ter Muncken of tenminste in het stadion een verlichte Finse 
looppiste te voorzien en deze uit te rusten met outdoor-fitness-toestellen. 

24. Indien er niet geopteerd zou worden voor de ombouw van de natuurgrasterreinen van het 
stadion in kunstgrasterreinen, op de site een vijver te voorzien die de 
beregeningscapaciteit kan garanderen. 

25. Herziening van het erkenningsreglement met onder andere, op vraag van het Rode Kruis, 
inbouwen van het verplicht bijwonen van een opleiding AED in de erkenningsvoorwaarden. 

26. Evaluatie en eventueel herziening van het tariefreglement. 
27. Herziening van het subsidiereglement. 
28. Evaluatie en eventuele herziening van de afsprakennota sportraad – gemeentebestuur. 
29. Evaluatie van de gemeentelijke communicatiekanalen. 
30. Evaluatie van de interne werking van de sportdienst. 
 

 
8. Varia en rondvraag 
 

 De vouwtent die het gemeentebestuur heeft aangekocht en die wordt ter beschikking 
gesteld van de erkende verenigingen is 3m op 3m. 

 Datum volgende vergadering: nog niet gekend. 
 
 
 
 
Verslaggever: Francky Platteau, diensthoofd sport  

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


