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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 (1), 3 leden zijn afwezig (0), 4 leden zijn verontschuldigd (V).  
 
De vergadering mag doorgaan. 

 

instantie naam voornaam aanwezig

Recreas Avelgem Locquet Johan 1

instantie naam voornaam aanwezig

Avelgemse Duikschool Dalton Waeterloos Sander 1

Basisschool De Toekomst Rommens Piet V

Bekaert Lijnvissers Dendauw Gerry 1

Club Rugge Callens Bram 0

De Gouden Karpervissers Vandenbroucke Steven 1

De moedige duif Outrijve Verhelle Ivan 1

De Moedige Zangers Avelgem Taelman Silvain 1

FC Sportwereld Lamon Jean 1

Gemeenschapsonderwijs Avelgem Vandermeersch Lien 1

Hippodroom De Oude Schelde Outrijve Desrumaux Stefaan 1

Karate-Do Verriest Johan 1

Kerdavo Vandamme Heidi V

Kloron Yachting Club Avelgem Byttebier Wouter V

KM De Boomgaardvink Waarmaarde Van Geersdaele Rosa 1

KM De Zingende Vogels Avelgem Eggermont Jules 1

Koninklijke Basket Avelgem vzw Ghesquiere Caroline 1

Koninklijke Lijnvissersclub De Snoevers Vervaeke Aswin 1

KVK Avelgem Delrue Koen 0

No Limit Team Avelgem Coulembier Sammy 1

Run For Fun Debode Carine 1

Scheldezonen Delapierre Fernand 1

Sint-Jan Berchmanscollege Vanwambeke Lieve 1

Skibo Callewaert Jean Claude V

Tennisclub Avelgem Dejaegher Philippe 1

Ter Muncken Smashers Vanwambeke Jens 1

Vissersclub "Onder Ons" Outrijve Vanhamme Luc 1

VK Hert en Ziel De Jonghe Jurgen 0

Wielerclub Avelgem Herman Lieven 1

Wielerclub Demeyer Hand in Hand Demets Stephan 1

Wielertoeristenclub Olympia Dedeken Alain 1

instantie naam voornaam aanwezig

CD&V Kindts Lieve 1

Gemeentebelangen Kempinaire Jan 1

onafhankelijk Van Seymortier Kris 0

onafhankelijk Vercaemst Magda 0

onafhankelijk Deseyn Lut 1

sp.a Platteau Sandra V

sportdienst Platteau Francky 1

kandidaat nieuw lid

leden

waarnemers
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1. Overlopen en goedkeuren vorig verslag d.d. 21 november 2017. 

 
Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Ledenlijst 
 

a. Wijzigingen: geen 
 

b. Kandidaat nieuwe leden: Recreas Avelgem. 
 
Recreas Avelgem werd reeds erkend door het gemeentebestuur en vraagt ook het 
lidmaatschap van de algemene vergadering van de sportraad aan.  
 
De voorzitter vraagt aan de vertegenwoordiger van Recreas Avelgem, de heer Johan 
Locquet, om kort toe te lichten wie ze zijn en wat ze doen. 
 
De algemene vergadering keurt het lidmaatschap unaniem goed. Vanaf vandaag is 
Recreas Avelgem ook lid van de gemeentelijke sportraad. 
 
 

c. Erkenningsaanvragen: geen. 
 
3. Jaarrekening 2017. 

 
De algemene vergadering overloopt ter zitting de jaarrekening 2017. Het resultaat is negatief: 
 
Opmerking A: 

 De toelage van de provincie West-Vlaanderen (500 euro) voor de wandeltocht van de 
Vlaamse Diabetes Liga EDITIE 2016 was ontvangen eind 2016 (zit dus in de 
jaarrekening 2016) maar pas doorgestort in 2017 (zit dus in de jaarrekening 2017). 

 De toelage van de provincie West-Vlaanderen (500 euro) voor de wandeltocht van de 
Vlaamse Diabetes Liga EDITIE 2017 is ontvangen in 2017 (zit dus in de jaarrekening 
2017) en ook doorgestort in 2017 (zit dus in de jaarrekening 2017). 

 
Opmerking B: 

 De jaarlijkse ondersteuning vanuit de gemeentelijke sportraad voor de wandeltocht 
van de Vlaamse Diabetes Liga is zowel voor de editie 2016 (250 euro) als voor de 
editie 2017 (250 euro) gestort in 2017. Dit geldt wordt eerst getransfereerd van de 
spaarrekening, die in feite het spaarpotje is van de wandeltocht ‘Joost Deseyn’ en dat 
nu wordt aangewend voor ondersteuning van de wandeltocht van de Vlaamse Diabetes 
Liga, naar de zichtrekening om de uitbetaling te kunnen doen (= opmerking C). 

 
Opmerking D: Werkingskosten in 2017 waren: 

 

/B/: Voet Lieven: moderator huldiging sportlaureaten 150,00 € 

Uitvaartcentrum Vuylsteke: rouwkrans voorzitter Lieven Seynaeve 75,00 € 

Jonckheere Laurie: tussenkomst voor medewerking huldiging 20,00 € 

Veys Janaika: tussenkomst voor medewerking huldiging 20,00 € 

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

 stelt de algemene vergadering de jaarrekening als volgt vast  
 



 
3 

hoofdrubriek subrubriek in uit

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

hoofdrubriek subrubriek in uit

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

toelage gemeentelijke werkingstoelagen € 0,00 € 0,00

toelage ondersteuning 3 wandeltocht 2016 € 0,00 € 250,00 opm B

toelage ondersteuning 4 wandeltocht 2017 € 0,00 € 250,00 opm B

werkingskosten werkingskosten € 0,00 € 265,00 opm D

intresten en bankkosten rekening intresten en bankkosten rekening € 0,00 € 38,26

voorschotten/schuldvorderingen voorschotten/schuldvorderingen € 500,00 € 1.000,00 opm A

transfer ZR transfer ZR € 500,00 € 0,00 opm C

hoofdrubriek subrubriek in uit

saldo spaarrekening saldo spaarrekening vorig boekjaar € 750,44 € 0,00

intresten en bankkosten spaarrekening intresten en bankkosten spaarrekening € 0,62 € 3,15

transfer SR transfer SR € 0,00 € 500,00 opm C

in uit saldo

3.394,30 € 2.306,41 € 1.087,89

751,06 € 503,15 € 247,91

2.643,24 € 1.803,26 € 839,98

0,00 € 0,00 € 0,00

2.393,68 €

1.087,89 €

-1.305,79 €

totalen kassa

1/01/2017

saldo 31/12/17

resultaat 2017

KASSA

REKENING

SPAARREKENING

totalen

totalen spaarrekening

totalen rekening

 
 gaat de algemene vergadering akkoord om geen aanvullend werkingsbudget te vragen 

aan het gemeentebestuur aangezien de sportraad voor 2018 nog over voldoende 
werkingsbudget beschikt en er geen aanzienlijke werkingskosten voorzien zijn in de 
begroting 2018. 

 
 
4. 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 € 839,98 € 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)

€ 839,98 € 250,00

€ 589,98

hoofdrubriek subrubriek in uit

ondersteuningsbudget    restsaldo € 247,91 € 0,00 (1)

toelage ondersteuning 5 wandeltocht (2018) € 0,00 € 247,91 (4)

€ 247,91 € 247,91

€ 0,00

(1) situatie op 01/01/18

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

(3) huldiging

(4) laatste ondersteuning wandeltocht Vlaamse Diabetes Liga. Daarna wordt de spaarrekening afgesloten

eindsaldo 2018

totaal

BEGROTING 2018

ONDERSTEUNINGSBUDGET 2018

totaal

eindsaldo 2018
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5. Huldiging sportlaureaten – evaluatie 
 
 Hoge (record)opkomst. 
 Zeer veel kandidaten vanuit het No Limit Team. Er wordt vastgesteld dat andere 

kandidaten hun kandidatuur niet indienen omdat ze dit zelf niet willen of omdat ze dit 
vergeten. De oproep tot het indienen van kandidaturen zal echter niet gewijzigd worden, er 
wordt voldoende ruchtbaarheid aan gegeven via diverse kanalen. 

 Volgend jaar: 
o  2 sportmonumenten 
o  Clubs opnieuw extra bevragen rond vrijwilligers. 
o  Aandacht voor uitzonderlijke verdienstelijken voor de gemeente: in 2018 niet direct 

een kandidaat. 
o  Aandacht voor G-sporters 

 Nu wordt reeds uitgekeken naar act voor volgend jaar. 
 Receptie: 

o  Voldoende drank en versnaperingen. 
o  Goede bediening van de leerlingen van GO. 
o  2 standen bij begin receptie was een goede zaak. 
o  2 bakfrigo’s terug vragen voor volgende huldiging. 

 Pakkend slotmoment voor wijlen voorzitter 
 3 trofeeën stuk na de huldiging. Er zijn reeds nieuwe aangeleverd. 
 Nood aan externe fotograaf 
 Eventueel kan overwogen worden om tijdens de huldiging muziek/achtergrondmuziek te 

voorzien. 
 
6. Sportmemorandum: overlopen definitieve versie. 

 
De adviezen uit het sportmemorandum worden ter zitting overlopen en zijn toegevoegd in 
bijlage bij dit verslag. Het volledige sportmemorandum (argumentatie, duiding en adviezen) 
wordt in de tweede helft van februari overhandigd met de nodige duiding aan de 
vertegenwoordigers van de diverse politieke partijen. 

 
7. Overlopen bestuursraden periode 21/11/17 (vorige AV) – 05/02/18 

 
Raad van bestuur van 10/01/18 
 

a. SNS-pas: ‘sport-na-school-pas’: 
 

DE SNS-pas is een sportpas voor leerlingen van het secundair onderwijs waarmee deze 
leerlingen gedurende een bepaalde periode aansluitend aan schooluren kunnen 
deelnemen aan verschillende sportactiviteiten. Met deze pas sporten de leerlingen 
waar, wanneer, hoeveel en met wie ze willen. Een SNS-pas kost voor de leerlingen 30 
euro voor 1 periode (1 semester) en 45 euro voor 2 periodes (2 semesters). SNS-
passen kunnen aangekocht worden op de scholen (bij voorkeur) of eventueel bij de 
sportdienst. 
 
Tijdens de vergadering van de raad van bestuur van de sportraad, werden ook de clubs 
met jeugdwerking voor 12- tot 18-jarigen uitgenodigd om dit project van de Stichting 
Vlaamse Schoolsport te verduidelijken.  
 
Voor Avelgem werkt dansschool Dance4Friends reeds samen met SNS. Zij bieden in 
januari gratis lessen aan voor geïnteresseerde leerlingen (een 3-tal lessen), na deze 
lessen moeten de leerlingen die willen verder doen lidgeld betalen aan Dance4Friends. 
Het bedrag van de aangeboden gratis lessen, recupereert Dance4Friends van de 
Stichting Vlaamse Schoolsport. Dergelijke concrete afspraken worden geregeld tussen 
de betreffende club en de SNS-coördinator. 
 
De sportdienst moest na de vergadering van 10 januari 2018 doorgeven aan SNS-
coördinator welke clubs eventueel interesse vertonen. Dit betekent nog niet dat de 
betreffende club zich engageert voor dit project. Waren geïnteresseerd: 
 AD Dalton, Roland De Meyer: duikschool 
 Dance4Friends, Pol Ostyn: dansschool 
 Ilse Van Haesebrouck: fitness- en dansvormen 
 Sportdienst Avelgem: badminton en zwemmen. 



 
5 

 
b. Beleids- en beheersmateries: 

 
 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 op 09/12/17 (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. 

 
c. Huldiging sportlaureaten: 

 
De huldiging werd voorbereid, de kandidaat-laureaten aangeduid, de taken tijdens de 
huldiging werden verdeeld. 
 
 

Raad van bestuur van 05/02/18 
 

a. Beleids- en beheersmateries 
 
 Het CBS keurde de deelname aan de Buitenspeeldag 2018 goed. De Buitenspeeldag 

gaat door op woensdag 18 april op het evenemententerrein en richt zich op 
kleuters en lagere-school-kinderen. 
 

 Het CBS stelde een stagiair aan voor de sportdienst in de periode 19/02/18 tem 
13/05/18. De stagiair moet alle taken van een sportdienst uitvoeren (beheer, 
beleid, animatie, promotie, redden, logistiek, schoonmaak, permanentie, …). 
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 Het CBS diende een aanvraag in voor het bekomen van een omgevingsvergunning 
(vroegere bouwvergunning) voor een omnisportterreintje in de Stampkotstraat. 

 
 Het CBS vroeg een verhoging van de capaciteit van de boorput van het voetbalstadion 

aan (optrekken van 500 m³ tot 5.000 m³). 
 

 Het CBS kreeg een aanvraag binnen om burgers binnen onze gemeente ook te laten 
betalen met sport- en/of cultuurcheques. Het gemeentebestuur gaat hier echter 
niet op in. 

 
 Het CBS keurde de tijdelijke politiereglementen goed voor 

o De doortocht Kuurne - Brussel – Kuurne (25/02/18) 
o de doortocht E3 Harelbeke (23/03/18: elite – 21/04/18: elite zonder contract 

en juniores) 
o de doortocht Vlaamse Pijl (03/03/18) 
o de doortocht Dwars door Vlaanderen (28/03/18). 

 
 Het CBS keurde het bestek, de raming en de lijst van aan te schrijven leveranciers 

goed voor: 
o De jaarlijkse renovatie van de tennisterreinen. 
o De jaarlijkse renovatie van de natuurgras-voetbalterreinen. 

 
 Het CBS verleende haar goedkeuring voor een bijkomende gestuurde boring van 

Spikkerelle naar het tenniscomplex i.f.v. verzwaring vermogen tenniscomplex. 
 

 Het CBS verleende haar goedkeuring wegens hoogdringendheid aan de bijkomende 
kosten voor renovatie dak sportcentrum 

  
b. Huldiging sportlaureaten 

 
De huldiging werd geëvalueerd. 
 

c. Sportmemorandum 
 
De eindredactie van het sportmemorandum werd voltooid. 
 

d. Algemene vergadering 13/02/18 
 
De algemene vergadering van 13/02/18 werd voorbereid. 
 

 
 

8. Varia en rondvraag 
 

 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  
 
 
In bijlage: de adviezen van het sportmemorandum. 
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Sportaccommodatie 
 

Het sportcentrum (sporthallen, voetbalstadion,  zwembad). 
 
1. Het voorzien van een middenspanningskabine voor het ganse sportcentrum (mocht dit nog niet 

zijn gebeurd in 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 doorloopt (zie bijlage 1). Dit kan 
in één project uitgevoerd worden samen met onderstaand advies 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 (zie bijlage 2) 

 de herbetegeling van de inkomhal. Tegels die gerecupereerd worden uit deze 
herbetegeling kunnen gebruikt worden om de kapotte tegels in de kleedkamergang te 
vervangen (zie advies 4) 

 
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 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. 
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12. Een revisie van de technische ruimte van het voetbalstadion (voor zover dit nog niet gebeurd is in 
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 (zie bijlage 3). 

 
15. Een verharding voorzien ter vervanging van de rode piste. Kan in combinatie met de aanleg van 1 

of 2 kunstgrasterreinen (zie verder). 
 

16. Een overdekte berging voor het onderhoudsmateriaal van het kunstgrasterrein voorzien. 
 
17. Om de 2 natuurgrasterreinen om te vormen 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. 
 

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

19. Het voorzien van een trapveld met officiële afmetingen, buiten de omheining van het stadion 
zodat dit openbaar toegankelijk is.  

 

De site in Outrijve 
 
20. Om de inspanningen die tijdens huidige legislatuur voor het sportgedeelte in Outrijve 

werden/worden gedaan wat betreft renovatie terrein en onderhoud kleedkamers minstens te 
handhaven.  
 

21. Om ballenvangers te voorzien over de volledige lengte van het terrein aan de kant van de 
Molenstraat. 

 
22. Om dug-outs te voorzien op dit terrein voor de reservespelers. 
 
23. Om in het nieuwe gebouw bergingsmogelijkheden te voorzien voor de liefhebbersploegen en 

KVK Avelgem (wordt gerealiseerd in 2018) 
 
24. Om een afsluitbare zone te voorzien voor het opbergen van de verplaatsbare doelen van KVK 

Avelgem (wordt gerealiseerd in 2018) 
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25. Om het polyvalente zaaltje in het nieuwe gebouw van Outrijve of de grote zaal in het reeds 
bestaande ontmoetingscentrum te laten gebruiken voor sportlessen van de scholen. 

 
26. Om een beperkt pakket sportmateriaal te voorzien in het polyvalente zaaltje in Outrijve of de 

grote zaal in het reeds bestaande ontmoetingscentrum  als dit mag gebruikt worden voor 
sportlessen van de scholen. 

 

De tennisterreinen 
 
27. Om twee van de vier tennisterreinen te overkappen waardoor ‘wintertennis’ op deze site 

mogelijk wordt. 
 

De snelvaartzone op het kanaal Kortrijk-Bosuit 
 
28. Dat de gemeente binnen de bevoegde instanties haar relaties en contacten gebruikt om de 

continuïteit van de snelvaartzone op het kanaal Kortrijk-Bossuit te garanderen. 
 

Finse looppiste met outdoor-fitness-toestellen 
 
29. Om rond sportcentrum Ter Muncken of tenminste in het stadion een verlichte Finse looppiste te 

voorzien. 
 

30. Om langs deze piste outdoor-fitness-toestellen te plaatsen. 
 
(bijlage 4: mogelijke piste en plaats voor de toestellen) 

Vijver 
 
31. Indien er niet geopteerd zou worden voor de ombouw van de natuurgrasterreinen van het 

stadion in kunstgrasterreinen en indien de opgetrokken capaciteit van de boorput toch nog 
onvoldoende blijkt, op de site een vijver te voorzien die de beregeningscapaciteit kan 
garanderen. 

 

Tarieven 
 
32. Om met ingang van het seizoen 2019-2020 een nieuw tariefreglement voor de gemeentelijke 

sportaccommodatie te voorzien dat rekening houdt met bovenvermelde trends. De 
voorbereiding voor de aanpassing van dit reglement te laten verlopen binnen de schoot van de 
gemeentelijke sportraad. 
 

33. Om dit tariefreglement legislatuur vast te houden, eventueel enkel nog aanpasbaar via de index. 
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Sportaanbod 
 

Programmatie 
 
34. Tijdens de volgende legislatuur minstens het sportaanbod dat via de gemeentelijke sportdienst 

nu reeds wordt aangeboden, te behouden. Dit sportaanbod bestaat uit: 
a. Sportieve opvang voor kinderen vanaf 3de kleuter tot en met 1ste of 3de secundair 

tijdens minstens 2 dagen van de herfstvakantie, minstens 2 dagen van de 
krokusvakantie, minstens 5 dagen van de paasvakantie, minstens 2 weken tijdens de 
grote vakantie en op de woensdagnamiddagen tijdens het schooljaar. 

b. Minstens 4 interscolaire sportactiviteiten per schooljaar voor de lagere scholen. 
c. Minstens 1 interscolaire sportactiviteit per schooljaar voor de secundaire scholen. 
d. Sportmogelijkheden tijdens de ochtend en over de middag voor volwassenen, tijdens 

het schooljaar en minstens 3x per week. 
e. Een volledig uitgbouwd zwemtraject voor kinderen. 
f. 1 sportactiviteit per week tijdens het schooljaar voor elke leeftijdsgroep (kleuter, 

lager onderwijs, secundair onderwijs, volwassenen, medioren vanaf 50 jaar en 
senioren vanaf 65 jaar) zowel mannen als vrouwen. 

g. Minstens 1 sportevenement als organisator of co-organisator. 
 

35. Na te gaan of binnen dit eigen aanbod van de gemeentelijke sportdienst kan samengewerkt 
worden met privé-partners, vooral wat betreft de sportkampen, het woensdagnamiddagaanbod 
en het zwemtraject om bestaande knelpunten (het vinden van voldoende lesgevers en de 
tewerkstelling van deze lesgevers) te kunnen opgevangen. 
 

36. Tijdens de volgende legislatuur vanuit de sportdienst in te spelen op nieuwe behoeftes en 
nieuwe trends binnen het sportaanbod. 

 
37. De samenwerking met de dienst jeugd en cultuur minstens te behouden op vlak van 

programmatie namelijk: 

 De gezamenlijke organisatie van de buitenspeeldag (voor kleuters en lager onderwijs) en van 
een sportief slotevent (voor het secundair onderwijs). 

 De gezamenlijke organisatie van één sport-spel-kamp tijdens de grote vakantie. 
 
38. De samenwerking met andere gemeentelijke sportdiensten (vooral binnen Burensportdienst-

verband) te behouden op vlak van de programmatie door minstens aan de organisatie van één 
activiteit mee te werken. 
 

Toegankelijkheid 
 
39. Om de tarieven van alle gemeentelijk sportaanbod jaarlijks aan te passen in functie van de reële 

kostprijs. 
 

40. Via onderstaande initiatieven de financiële drempel toch laag te houden: 
 

a. Het instandhouden van het systeem van de UIT-pas voor mensen in armoede 
(MIA’s). 



 
11 

 
b. Het ter beschikking stellen van de fiscale attesten voor sportieve opvang aan de  

deelnemers die hiervoor in aanmerking komen. 
 

c. Het uitwerken van een structureel samenwerkingsverband tussen de sportdienst en 
het OCMW in het kader van een mogelijke verlaging van de financiële drempel voor 
kansarmen die wensen deel te nemen aan het gemeentelijk sportaanbod of het 
sportaanbod van clubs (lidgeld). 

 
d. Het blijven informeren via de gemeentelijke communicatiekanalen over mogelijke 

tegemoetkomingen via o.a. de ziekenfondsen. 
 
 

Ondersteuning en erkenning 
 

Erkenningsreglement en lijst van erkende organisaties 
 
41. Om tijdens volgende legislatuur het erkenningsreglement te herzien rekening houdende met de 

problemen die zich tijdens huidige legislatuur hebben gemanifesteerd en rekening houdende 
met nieuwe beleidsaccenten (bijvoorbeeld een verplichte opleiding AED). 

Financiële ondersteuning 
 
42. Om de subsidiebedragen voor de erkende verenigingen uit de verschillende sectoren (jeugd, 

cultuur, sport) beter op elkaar af te stemmen.  
 

43. Om het subsidiereglement betreffende betoelaging van erkende sportinitiatieven te herzien met 
het garanderen van een jaarlijks minimaal subsidiebedrag per categorie dat bepaald wordt door 
het aantal erkende verenigingen/initiatieven binnen deze categorie. (bijvoorbeeld: X = bedrag 
voorzien per competitievereniging, Y = aantal competitieverenigingen -> subsidiebedrag te 
voorzien voor de competitieverenigingen = X maal Y). 

  
44. Om het subsidiereglement te vereenvoudigen zowel wat de aanvraag betreft als de berekening, 

en om deze vereenvoudiging voor te bereiden binnen de schoot van de gemeentelijke sportraad. 
 

45. Om binnen dit subsidiereglement beleidsaccenten te leggen en hierbij rekening te houden met: 

 De participatie van de erkende sportverenigingen en/of –organisaties aan het gemeentelijke 
sportbeleid (al dan niet lid van de algemene vergadering en/of bestuur van de sportraad); 

 De grootste werkingskost (exclusief personeel, trainers, spelers) van een vereniging; 

 Regiowerking: een vereniging die ook een werking heeft in een andere gemeente en 
daarvoor betoelaagd wordt in die andere gemeente, kan ook in onze gemeente een toelage 
krijgen maar dan enkel (of vooral) voor de leden gedomicilieerd in Avelgem. 

 Koepelwerking: een vereniging die ressorteert onder een koepel (bijvoorbeeld OKRA) en 
kosten mag doorrekenen aan deze koepel, mag deze kosten niet inbrengen als bewijs voor 
een gemeentelijke toelage. 

 Topsport: een vereniging die leden met een topsportstatuut binnen haar rangen heeft, kan 
een beperkte tegemoetkoming krijgen per atleet met topsportstatuut. 

 andere 
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Logistieke ondersteuning:  
 
46. de gratis logistieke ondersteuning voor erkende verenigingen en organisatoren van erkende 

evenementen te behouden. 
 

Andere ondersteuning: 
 
47. Ook in de komende legislatuur deze voordelen te behouden:  

 Voordeliger tarieven bij gebruik van de gemeentelijke accommodaties 

 Vrijstelling van SABAM en billijke vergoeding bij gebruik van gemeentelijke 
accommodaties 

 Mogelijkheid tot gebruik maken van de gemeentelijke communicatiekanalen 
 
 

Interne werking 

 

Verzelfstandiging 
 
48. in de komende legislatuur te onderzoeken of het opportuun kan zijn om bepaalde werkingen 

binnen de gemeentelijke organisatie te verzelfstandigen. 
 

49. Bij dit intern onderzoek na te gaan of het verzelfstandigen van de sportwerking opportuun is en 
indien ja, werk te maken van een verzelfstandiging van de sportwerking. 

 

Huurovereenkomsten 
 
50. bij het begin van de legislatuur: 

 

 Ofwel de huurovereenkomsten te verlengen op basis van een 3/6/9; 

 Ofwel de huurovereenkomsten aan te passen waarbij de bestaande 
huurovereenkomst(en) eerst verlengd wordt/worden voor een bepaalde, beperkte duur 
(bijvoorbeeld één jaar) zodat tijdens deze duur dan in onderling overleg met de huurder 
de bestaande overeenkomst(en) kan/kunnen aangepast worden om deze daarna voor 
langere termijn af te sluiten. 

 
51. Om de huurovereenkomst met KVK Avelgem vzw te herzien rekening houdende met de door KVK 

Avelgem vzw geformuleerde opmerkingen. 
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Gemeentelijke sportraad 
 
52. De afsprakennota afgesloten met het gemeentebestuur te herzien bij de start van de volgende 

legislatuur met inbouw van volgende elementen: 
o De bindende afspraak dat het gemeentebestuur advies zal vragen over alle 

dagordepunten betreffende sportieve materies geagendeerd zowel op de gemeenteraad 
als op het college. 

o De garantie dat het gemeentebestuur de afspraken inzake ter beschikking stelling van 
een werkingstoelage, een ondersteunende medewerker en vergadervoorzieningen niet 
zal afbouwen. 

o De bindende afspraak dat de sportraad voor het bekomen van de werkingssubsidie een 
minimale werking kan aantonen bestaande uit: 

 Minstens 4 bestuursvergaderingen en minstens 1 algemene vergaderingen per jaar; 
 Minstens 4 spontane adviezen per jaar, gericht aan het gemeentebestuur;  
 Minstens ondersteuning van 1 sportieve evenementen per jaar, bij voorkeur de 

huldiging van de sportverdienstelijken, hetzij via het dragen van een deel van de 
kosten, hetzij via inschakeling van vrijwillige medewerkers; 

 Minstens 1 keer coördinerend optreden tussen leden van de sportraad via een 
overlegorgaan bestaande uit schepen van sport, sportraadvoorzitter en 
diensthoofd sport enerzijds en de betreffende leden anderzijds. 

 
53. Dergelijke afsprakennota waarin een minimale werking wordt aangetoond ook op te maken voor 

de andere adviesraden. 
 

Gemeentelijke sportdienst 
 
54. de voorstellen van het diensthoofd in volgende legislatuur toe te passen en uit te voeren. 
 
 
Communicatie: 

 
55. om dezelfde lijn van communicatie door te trekken in de volgende legislatuur. 
 
Niet opgenomen: 

 Liften in de sportinfrastructuur -> gezien enerzijds meer dringende behoeften binnen de 
sportwerking wordt dit niet opgenomen. 

 Verhogen toegankelijkheid zwembad op basis van doorlichting door de provincie West-
Vlaanderen -> er stellen zich in de dagdagelijkse praktijk niet direct problemen voor 
personen met een handicap als deze komen zwemmen. 

 
Bijlagen: 

 Bijlage 1: overkapping voor fietsrekken 

 Bijlage 2: mogelijke extra berging in de inkomhal 

 Bijlage 3: overkappingen op terrein 2 en kunstgrasterrein 

 Bijlage 4: mogelijke Finse piste en plaats voor de outdoor-fitness-toestellen
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Bijlage 1: overkapping fietsrekken en verwijderen oude koepel 
 

 

 
Deze ‘oude koepel’ verwijderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een nieuwe, moderne overkapping 
doorlopend over de fietsrekken. 
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Bijlage 2: mogelijke extra berging in de inkomhal 
 

 

 
De liftkoker en de ruimte 
achter de liftkoker kunnen 
omgebouwd worden tot één 
nieuwe berging. 
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Bijlage 3: overkappingen voor terrein 2 en het kustgrasterrein in het stadion 
 

 

 
Op de kopkanten van terrein 2 en van het 
kunstgrasterrein voorzien van overkappingen 
zodat toeschouwers in het droge kunnen staan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op het kunstgrasterrein kan één overkapping 
uitgelengd worden en voorzien worden van een 
afsluitbare zone voor het opbergen van het 
onderhoudsmaterieel van het kunstgrasterrein. 
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Bijlage 4: mogelijke Finse piste (             )en 2 mogelijke plaatsen voor outdoor-fitness-toestellen (           )               
 

 


