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Betreft : verslag raad van bestuur – woensdag 10/01/18 – sportcentrum – 19u00 
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Alex Frooninckx KB Avelgem OS     

Caroline Ghesquiere KB Avelgem WN X X X V 

Sammy Coulembier No Limit Team X X X X X 

Heidi Vandamme Kerdavo Avelgem V V V X X 

Guy Vercoutere TC Avelgem X X X V X 

Chris Ghysels KVK Avelgem OS     

Koen Delrue KVK Avelgem  X X X X 

Lien Vandermeersch Gemeenschapsonderwijs V X X X X 

Jules Eggermont vinkenverenigingen X X X X X 

Luc Vanhamme visverenigingen X X X X X 

Jean Claude Callewaert SKIBO X X V X X 

Lieve Vanwambeke Vrij onderwijs V V X V V 

Piet Rommens Basisschool De Toekomst X X X 0 0 

Johan Verriest Karate-do Avelgem X X V X X 

Lut Deseyn schepen van sport X X V OS  

Lieve Kindts Schepen van sport    X X 

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 
 

 
De raad van bestuur start met een toelichting omtrent de SNS-pas. Een samenvatting van deze 
toelichting werd meegestuurd met de uitnodiging voor deze vergadering. Ter zitting wordt ook het 
promotiefilmpje voor de SNS-pas afgespeeld. Omwille van deze toelichting werden ook de 
sportverenigingen / -instanties met een jeugdwerking tussen 12 en 18 jaar uitgenodigd naar deze 
raad van bestuur. 
 
Na het promotiefilmpje en de toelichting worden de diverse aanwezigen bevraagd omtrent hun 
interesse voor dit project. Wie interesse vertoont, zal vrijblijvend gecontacteerd worden door de 
SNS-coördinator voor onze streek (de heer Nicolaes Stael). 
 
Zijn geïnteresseerd: 

 AD Dalton, Roland De Meyer: duikschool 
 Dance4Friends, Pol Ostyn: dansschool 
 Ilse Van Haesebrouck (onder voorbehoud; nog te contacteren): fitness- en dansvormen 
 Sportdienst Avelgem: badminton en zwemmen. 

 
1. Overlopen en goedkeuren vorig verslag d.d. 08/11/17 

 
Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.  

  

A   V   E   L   G   E   M 
 

uw kenmerk| 
ons kenmerk| 

 
180110 verslag rvb 

|contact 
|datum 

Francky Platteau 
11/01/18 
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2. Beleids- en beheersmateries 
 

De punten besproken in het CBS en in de GR in de periode 23/10/17 tot en met 18/12/17  
werden meegestuurd met de uitnodiging voor deze vergadering en worden ter zitting overlopen 
en toegelicht: 
 

 Personeel en medewerkers:  
o Voor de vacature halftijdse redder-animator daagde 1 kandidaat op. Deze 

kandidaat slaagde niet. De vacature wordt mogelijks hernomen. 
o Lise Metzger kreeg de kans om haar droom in het onderwijs te realiseren en 

vroeg daarom haar ontslag. Het gemeentebestuur heeft dit toegestaan en heeft 
intussen Laurie Van Aelst, die deel uitmaakte van de wervingsreserve, 
aangeworven. 

o De heer Pol Coeman werd aangesteld als vrijwillig toezichter tijdens de 
thuiswedstrijden van de indoorclubs. De heer Coeman is met deze opdracht 
begonnen begin december. 

 
 De Ganzenhofkrieretocht werd door het gemeentebestuur op advies van de sportraad 

erkend als sportieve organisatie. 
 

 De mobiele geluidsinstallatie van de sporthal (25 jaar oud) is vervangen door een 
compacte geluidsbox. Het gemeentebestuur keurde deze aankoop goed. 
 

 Het tijdelijk politiereglement voor de cyclocross (weide achter de kerk en het rusthuis) 
werd goedgekeurd door het gemeentebestuur. 

 
 De verdeling van de sportraadsubsidies volgens het advies van de sportraad werd door 

het gemeentebestuur goedgekeurd. 

 
 Het gemeentebestuur verleent haar medewerking aan en financiële ondersteuning voor 

de huldiging van de sportlaureaten. 

 
 Het gemeentebestuur zal op advies van de sportraad nagaan of ofwel de zaal van het 

bestaande OC ofwel de (kleinere) zaal van het nieuwe jeugd-/sport-gebouw dienst kan 
doen als turnzaaltje voor de schooltjes in Outrijve en Bossuit. 
 

 Voor de berekening van de compensatie van de nutstoelage aan KVK Avelgem, keurde 
het gemeentebestuur het eenheidstarief elektriciteit voor de 2de jaarhelft 2017 goed. 

 
 Het gemeentebestuur keurde de tarieven goed en stelde de medewerkers aan voor het 

sportaanbod tijdens het 2de en 3de trimester. 

 
 Naar aanleiding van een aangetekend schrijven van KVK Avelgem gericht aan het 

gemeentebestuur werd op 5 januari laatstleden een overleg gehouden tussen beide 
partijen. 

 
  
3. Huldiging sportlaureaten 
 

Programma 
 

Tijdstip Wat 

19u15 Deuren open  

19u30 Verwelkoming en toespraak door diensthoofd Sport 

19u32 toespraak door schepen van sport: Niet dit jaar. Schepen is verontschuldigd. 

19u40 Huldiging vinkenzetters en vissers 

19u50 Huldiging vrijwilligers en persoon met uitzonderlijke sportverdienste 

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

20u20 Optreden Dance4Friends jeugd  

20u40  huldiging sportploeg 
 bekendmaking + interview van de 3 kandidaat-laureaten 
 bekendmaking laureaat 
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21u00  huldiging sportvrouw 
 bekendmaking + interview van de 2 kandidaat-laureaten 
 bekendmaking laureaat 

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

21u20  huldiging van de 2 sportmonumenten 

21u20  Dankwoord  
 Receptie in de foyer 
 Ondertekening Gulden Boek 

 
Taakverdeling 

 

Francky Platteau Hoofdverantwoordelijke + regie  

Lieven Voet 
0475 30 50 27 

Moderator + voorbereiding 
teksten 

een overleg met Lieven staat 
gepland op woensdag 17 
januari. Er zal rekening 
gehouden worden met de 
opmerkingen die na vorige 
huldiging werden 
geformuleerd door enkele 
aanwezigen en die ter zitting 
nog eens aangehaald worden. 

Dance4Friends 
Anneleen Depaepe 
0498 26 65 69 

Act Er wordt op voorhand 
gevraagd om de act te tonen 
in het sportcentrum 

Akim Technieken Francky brieft Akim op 
voorhand 

Burgemeester en aanwezige 
schepenen 

 uitreiking trofeeën samen 
met de sportraadvoorzitter 

Lien Vandermeersch 
Lieve Vanwambeke 

onthaal + verwelkoming  
Lien zorgt voor een 6-tal 
hostessen  

 

Sammy Coulembier 
Lien Vandermeersch 

Verwelkoming gasten Samen met Francky 

Heidi Vandamme Ontvangst + begeleiding artiest Uur van aankomst rond 
18u30 

Jean Claude Callewaert PC-bediening in de regiekamer Francky overloopt samen met 
Jean Claude de powerpoint 

personeel  gemeente Verzorging receptie er zal slechts 1 personeelslid 
van de gemeente worden 
ingeschakeld voor de 
bediening. Francky brieft dit 
personeelslid op voorhand. 

 
 
TO DO’s 
 
 Opmaken en versturen uitnodigingen: Francky (reeds verstuurd op 08/01 en 09/01) 

 
 Opmaken en versturen stemformulieren: Francky: na de bestuursvergadering van vandaag 

o Naar de experten uit de sportsector: verzending voorzien op donderdag 11/01/18. 
Antwoord verwacht uiterlijk op 18/01/18. 

o Naar de algemene vergadering van de sportraad: verzending voorzien op 
11/01/18. Antwoord verwacht uiterlijk 18/01/18. 

o Naar de pers (vanuit het gemeentehuis): voorzien op 11/01/18. Antwoord 
verwacht uiterlijk op 18/01/17. 

 
 Opmaak powerpoint: Francky 

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

o De powerpoint is de basis voor onze moderator Lieven Voet. Francky overloopt dit 
met Lieven. 
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o De powerpoint is eveneens de basis voor Jean Claude. Francky zal met Jean Claude 
nog een datum en tijdstip afspreken om deze powerpoint op voorhand te 
overlopen. 
 

 Briefing medewerkers 
o Technieker Akim: door Francky één week voor de huldiging 
o Lieven Voet en Sammy / Jean Claude: door Francky 
o Briefing gemeentepersoneel: door Francky:  

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

 
 Bestelling trofeeën: door Francky 

o Het overzicht van welke trofeeën er nodig zijn, is reeds klaar. De bestelling is 
reeds gebeurd. 

 
 Te checken door Francky: beschikt Spikkerelle over receptietafels. 

 
 Wordt niet meer voorzien: 

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

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

 
Kandidaten 
 
Er zijn 46 kandidaten ingediend verdeeld over de verschillende categorieën. Ter zitting worden 
door het bestuur nog 7 extra vrijwilligers aangeduid. Alle 53 (=46+7) kandidaten worden 
gehuldigd. Francky heeft alle kandidaten aan het reglement afgetoetst om na te gaan als ze in 
aanmerking komen als ‘kandidaat-laureaat’. Ter zitting worden per categorie de mogelijke 
kandidaat-laureaten per categorie overlopen en worden in elke categorie de kandidaat-
laureaten weerhouden. Jongeren die binnen hun federatie nog aanzien worden als ‘jongeren’, 
worden in Avelgem echter opgenomen in de categorie ‘sportman’ of ‘sportvrouw’ als ze de 
leeftijd van 18-jaar hebben bereikt. 

 
Alle resultaten van de stemmingen worden binnen verwacht tegen 18/01/18. De punten van de 
algemene vergadering tellen dubbel. 

 
 De kandidaat-laureaten. 

 
Sportman 
 
Bij de categorie sportman is er maar 1 persoon die in aanmerking komt, namelijk Steven Scherpereel. Hier 
moet dus niet gestemd worden. 
 

Scherpereel Steven WK Sprinttriatlon Rotterdam: brons cat Mannen +45 j / 
BK triatlon Olympische afstand (1/4de): goud cat 
Mannen + 45j / EK Sprinttriatlon Düsseldorf: 6de cat 
Mannen +45 j 

 
 

Beloftevolle jongere 
 

discipline atleet prestaties 

duatlon / 
triatlon 

Willen Hannelore 

• Zilver BK Duatlon jeugd A (16/17 jaar): Braine l’Alleud 
23/04/2017 
• Brons BK Triatlon jeugd A (16/17 jaar): Sint-Laureins 
29/07/2017 
• Selectie EK Juniors Women Triatlon: Kitzbühel:  
25° individueel en 8°  mixed team relay (Team 
Belgium) 
• Selectie EK Youth Women Triatlon: Panevezys: 
7° semifinale en 29° finale 
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duatlon / 
triatlon 

Cassiers Cato 

• Brons BK Duatlon jeugd A (16/17 jaar): Braine l’Alleud 
23/04/2017 
• Zilver BK Triatlon jeugd A (16/17 jaar): Sint-Laureins 
29/07/2017 
• Selectie EK Youth Women Triatlon: Panevezys: 3° 
semifinale, 25° finale, 13°  mixed team relay (Team 
Belgium) 
• 1° plaats eindstand Nationale Jeugdcup Triatlon jeugd 
A (16/17 jaar) 

duatlon / 
triatlon 

Vandekerckhove Lotte 

• Zilver BK Duatlon jeugd B (14/15 jaar): Braine l’Alleud 
23/04/2017 
• Brons BK Triatlon jeugd B (14/15 jaar): Sint-Laureins 
29/07/2017 
• 2° plaats eindstand Nationale Jeugdcup Triatlon jeugd 
B (14/15 jaar) 

 
Sportploeg 
 

discipline ploeg prestaties 

duatlon / triatlon Beloften Dames BK ploegen triatlon Doornik: brons 

duatlon / triatlon Masters Heren BK ploegen triatlon Doornik: zilver 

duatlon / triatlon Dames Jeugd 
 Nationale Team Competitie Triatlon: 1ste 

plaats Nationale 
 Team Competitie Duatlon: 2de plaats 

 
Sportvrouw 
 

discipline ploeg prestaties 

duatlon / triatlon Coulembier Sara 
1° plaats eindstand Nationale Jeugdcup Triatlon 

juniors (18/19 jaar) 

duatlon / triatlon Colle Deborah 
2° plaats eindstand Nationale Jeugdcup Triatlon 

juniors (18/19 jaar) 

 

 
4. Sportmemorandum 

 
De eindredactie van het memorandum wordt binnenkort uitgevoerd door Sammy en Francky. Het 
sportmemorandum zal besproken en eventueel nog bijgestuurd worden tijdens de 
bestuursvergadering van (datum nog te bepalen) en dan besproken worden tijdens de algemene 
voorjaarsvergadering van (datum nog te bepalen). 
 
Na de voorjaarsvergadering worden de fractievoorzitters één voor één uitgenodigd en krijgen zij 
een exemplaar van en toelichting bij het sportmemorandum. 
 

 
5. Varia en rondvraag 

 
Volgende vergadering: nog te bepalen. 
 
 
Verslaggever: Francky Platteau, diensthoofd sport  

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


