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Betreft : verslag raad van bestuur – woensdag 19/11/14 – sportcentrum – 19u30 
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Sammy Coulembier KB Lofthome Avelgem x v v x 

Heidi Vandamme Kerdavo Avelgem x x x V 

Guy Vercoutere TC Avelgem V v x x 

Chris Ghysels KVK Avelgem x x x 0 

Petra Depaepe No Limit Team x v x VV 

Lien Vandermeersch Gemeenschapsonderwijs x x x x 

Lieven Seynaeve deskundige x x x x 

Jules Eggermont vinkenverenigingen x x v x 

Luc Vanhamme visverenigingen x x x x 

Jean Claude Callewaert SKIBO x x x x 

Lieve Vanwambeke Vrij onderwijs x x 0 x 

Piet Rommens Basisschool De Toekomst x x 0 x 

Johan Verriest Karate-do Avelgem x x x x 

Koen Van Steenbrugge schepen van sport x v x x 

Francky Platteau diensthoofd sport x x x x 

Bram Laevens sportpromotor x x v x 

 
Stefaan Depaepe werd als extern deskundige (niet stem-gerechtig) uitgenodigd om toelichting te 
geven bij dagordepunt 4.d. 
 
X = aanwezig / 0 = afwezig / V = verontschuldigd / Vv = vervoegen op later moment / N = nieuw 
OS = ontslag 

 

 
In de raad van bestuur wordt niet meer teruggeblikt naar de voorbije commissies (zei dagordepunt 
2). Enkel indien er extra aanvullingen zijn of indien de raad van bestuur een andere mening is 
toegedaan dan deze die werd gesteld in de commissie, wordt dit besproken en in het verslag van 
de raad van bestuur opgenomen. 
 
De verslagen van de commissies zijn ten allen tijde opvraagbaar bij de sportdienst of te 
consulteren via http://sportraad_avelgem.bloggen.be/ 
 
In bijlage van elk verslag van de raad van bestuur wordt ook telkens het overzicht van de 
verleende adviezen meegestuurd. 
 

 
 
1. Overlopen en goedkeuren vorig verslag d.d. 21/05/14 

 

Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

A   V   E   L   G   E   M 
 

uw kenmerk| 
ons kenmerk| 

 
141119 verslag rvb 

|contact 
|datum 

Francky Platteau 
20/11/14 
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2. Vaststelling kerntaken algemene vergadering – bestuur sportraad – commissies 
 

Volgens het huishoudelijk reglement van de sportraad, behoren tot de bevoegdheid: 
 

• Van de algemene vergadering: 
� Het aanstellen en het ontslag van bestuurders 
� Het goedkeuren van de jaarrekening en de begroting 

 
• Van de commissies: 

� Voorbereiden van adviezen die moeten bekrachtigd worden door de raad 
van bestuur (=het opstellen van pré-adviezen). 

� Voorbereiden van dossiers te behandelen door CBS of GR 
� Bespreken van dossiers in uitvoering door of afgewerkt door CBS of GR 

 
• De raad van bestuur: 

� Alle andere bevoegdheden niet toebedeeld aan de algemene vergadering 
of aan de commissies, in het bijzonder het formuleren van adviezen. 

 
Na bijna 1 jaar werking binnen de nieuwe structuur van de sportraad, wordt vastgesteld dat 
het meeste werk geleverd wordt binnen de commissies. Tijdens de raad van bestuur wordt dan 
teruggeblikt op de voorbije commissies.  
 
Deze terugblik neemt echter, gezien het vele werk dat de commissies verrichten, niet alleen 
veel tijd in beslag tijdens de raad van bestuur maar is voor de leden van de raad van bestuur 
vaak ook een stuk herhaling aangezien zij deel uit maken van één van de 2 commissies.  
 
Vandaar het voorstel om tijdens de raad van bestuur enkel pré-adviezen afkomstig van één 
van beide commissies te bekrachtigen en niet meer terug te blikken naar de volledige dagordes 
van de commissies. Hierdoor wordt niet alleen vertrouwen gegeven aan de commissieleden 
maar kan ook de vergaderduur van de raad van bestuur sterk beperkt worden. De dagorde van 
de raad van bestuur kan dan beperkt worden tot: 

• Overlopen en goedkeuring vorig verslag 
• Antwoord van het gemeentebestuur op geformuleerde adviezen 
• Bekrachtigen van pré-adviezen 
• Terugblik op de voorbije commissies promotie (laten wegvallen) 
• Terugblik op de voorbije commissies beheer en beleid (laten wegvallen) 
• varia 

 
Wat de algemene vergadering betreft, kan de dagorde beperkt worden tot: 

• Overlopen en goedkeuren vorig verslag 
• Eventueel benoemen of ontslag van bestuurders 
• Goedkeuren jaarrekening en begroting 
• Overlopen geformuleerde adviezen en het antwoord van het gemeentebestuur op deze 

adviezen 
• varia 
 

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel. Enkel indien er extra aanvullingen zijn of 
indien de raad van bestuur een andere mening is toegedaan dan deze die werd gesteld in de 
commissie, wordt dit besproken en in het verslag van de raad van bestuur opgenomen. 
 

3. Antwoord van het gemeentebestuur op adviezen 
 

a. 2014-04: advies op het jaarlijks verslag 2013 betreffende de uitvoering van het 
sportbeleidsplan: het gemeentebestuur heeft het jaarlijks verslag inclusief alle bijlagen 
(financiële overzichten en indicatoren) samen met positief advies van de sportraad 
goedgekeurd op 2 juni 2014 en het volledige dossier overgemaakt aan BLOSO op 16 juni 
2014. Hiermee voldoet het gemeentebestuur aan alle decretale voorwaarden van het 
‘Sport-voor-allen-decreet’ waardoor het gemeentebestuur in het najaar de daaraan 
verbonden toelage van BLOSO zal ontvangen. De raad van bestuur neemt ter zitting acte 
hiervan 

 
b. 2014-05: advies betreffende het tariefreglement van toepassing op de gemeentelijke 

sportaccommodatie: na het advies van de sportraad werd het tariefreglement nog 
nagekeken door de financieel beheerder van de gemeente. Hij formuleerde een aantal 
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opmerkingen in het kader van een uitzuivering en vereenvoudiging van het reglement. Er 
werd rekening gehouden met de opmerkingen van de financieel beheerder bij de opmaak 
van de uiteindelijke definitieve versie die aangeboden werd ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad in zitting van 23 juni 2014. De aanpassingen werden door de commissie 
beheer en beleid in zitting van 7 oktober overlopen en hebben betrekking op: 
• Toevoegen van een definitie voor ‘club’ en ‘groep’. 
• Alle aanvullende bepalingen die handelen over de praktische toepassing van het 

reglement of die elders thuishoren (b.v. in het huishoudelijk reglement) werden 
geschrapt. Ook artikel 6 (betalingswijzen) werd geschrapt omdat dit om praktische 
uitvoering gaat en niet thuishoort in een tariefreglement. 

• Alle tarieven die betrekking hebben op het aanbod en niet op de accommodatie (b.v. 
zwemlessen, ochtend- en middagzwemmen, verjaardagsfeestjes) werden uit dit 
reglement gehaald omdat zij onderwerp uitmaken van een aparte beslissing van het 
CBS (College van Burgemeester en Schepenen) inzake vaststelling van de tarieven 
voor het sportaanbod. 

• Huurovereenkomsten (TC Avelgem / KVK Avelgem) moeten niet hernomen worden in 
het tariefreglement en werden dus geschrapt worden. 

• Inhoudelijke aanpassingen: 
o Vereenvoudiging van de tarieven voor kleedkamergebruik gekoppeld aan het 

steeds toepassen van een factor 1 voor kleedkamergebruik. 
o Supplementen: 

� Beperking van het aantal categorieën bij evenementen die gebruik 
maken van het cafetaria; 

� Bij nutskosten werd vigerend tarief vervangen door vastgesteld tarief 
omdat het onmogelijk is om te weten wat de dagprijs van elektriciteit, 
water of gas is. 

o Kortingen: er kunnen geen kortingen toegestaan worden als een inbreuk wordt 
vastgesteld. 

 
De commissie beheer en beleid had geen opmerkingen wat betreft deze ambtelijke 
uitzuivering en sluit zich aan bij het reglement dat goedgekeurd werd door de 
gemeenteraad in zitting van 23 juni 2014. 
 
De raad van bestuur neemt ter zitting acte hiervan. 
 

c. 2014-06: advies betreffende uitlening of ter beschikking stelling van sportmateriaal:  Het 
gemeentebestuur sluit zich aan bij het nieuwe reglement opgesteld door de sportraad. Het 
nieuwe reglement werd  goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 juni 2014. 

 
De raad van bestuur neemt ter zitting acte hiervan. 
 

d. 2014-07: advies betreffende de afvalwerking bij de huur van het OC Outrijve: het 
gemeentebestuur neemt dit advies mee in het project ‘vrijetijdssite Outrijve’. Er zijn reeds 
2 overlegmomenten geweest, één met de gebruikers, één met de buurtbewoners. Alle 
verzuchtingen, wensen en adviezen (ook advies 2014-07) worden nu overgemaakt aan 
een werkgroep die in 2015 een concretere invulling zal moeten geven aan dit project.  
 
De raad van bestuur neemt ter zitting acte hiervan. 

 
4. Adviezen 

 

a. Advies 2014-08: huishoudelijk reglement van toepassing op de gemeentelijke 
sportaccommodatie 
 
Het gemeentebestuur nam bij de ontbinding van vzw Sportbeheer Avelgem (31/12/2013) 
alle huishoudelijke reglementen van toepassing op sportaccommodaties ongewijzigd over 
met ingang van 01/01/14 maar gaf de opdracht aan de sportraad om deze reglementen 
up-to-date te maken, te vereenvoudigen waar het kan en te integreren in één reglement.  
 
Een werkgroep bestaande uit de schepen van sport, de sportraadvoorzitter en het 
diensthoofd sport maakten een ontwerpversie van een geïntegreerd reglement op (= 
versie 1).  
Deze versie 1 werd overlopen, toegelicht en aangepast tijdens de commissie beheer en 
beleid van 7 oktober laatstleden (= versie 2).   
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De commissie beheer en beleid gaf een positief pré-advies op versie 2.  
 
Het bestuur van de sportraad bekrachtigd ter zitting dit pré-advies in een officieel advies. 
 
Aan het gemeentebestuur zal gevraagd worden om dit reglement te laten goedkeuren door 
de gemeenteraad. Eventueel kan het gemeentebestuur, net zoals bij het tariefreglement, 
dit reglement nog ambtelijk uitzuiveren. In dit geval wordt door het gemeentebestuur 
teruggekoppeld naar de commissie beheer en beleid die dan eventueel bezwaar kan 
aantekenen tegen deze uitzuivering. 

 
b. Advies 2014-09: advies op de accreditatie van ‘externe’ zwemlesgevers: 

 
Het nieuwe tariefreglement en het nog goed te keuren huishoudelijk reglement maken het 
externe zwemlesgevers nagenoeg onmogelijk om nog privé-zwemlessen te organiseren in 
ons zwembad. Dit is enerzijds een goede zaak om de wildgroei hiervan aan banden te 
kunnen leggen maar anderzijds stelt dit wel problemen in de vakantieperiodes wanneer de 
sportdienst geen zwemlessen organiseert. Daarom werd op vraag van een aantal externe 
zwemlesgevers, die goed meedraaien in de werking van de sportdienst, gevraagd of er 
geen reglement kon opgesteld worden waarbij zij, mits het verdienen van een accreditatie, 
onder voorwaarden toch zwemlessen mogen organiseren. 
 
Het reglement werd uitgewerkt binnen de werkgroep schepen van sport, 
sportraadvoorzitter en diensthoofd sport en werd overlopen en besproken door de 
commissie beheer en beleid in zitting van 7 oktober. De commissie verleende een positief 
pré-advies op dit reglement maar vroeg wel dat diensthoofd Francky in overleg trad met 
de kandidaat-lesgevers om tot een akkoord te komen betreffende de lesgeverskost die de 
lesgever maximaal mag vragen.  
 
Diensthoofd Francky heeft een overleg gehad met een delegatie van de externe 
zwemlesgevers op 29 oktober. Hieruit resulteerde volgend voorstel wat betreft de 
lesgeverskost: 

• Indien er maar aan 1 kind les wordt gegeven: 20 euro per beurt per kind 
• Indien er aan 2 kinderen tegelijkertijd les wordt gegeven: 15 euro per beurt per 

kind (de lesgever krijgt hier dus 30 euro, te verantwoorden omdat hij zijn 
aandacht moet spreiden over 2 kinderen). 

• Indien er aan 3 kinderen tegelijkertijd les wordt gegeven: 12,50 euro per beurt 
per kind (de lesgever krijgt hier dus 37,50 euro  te verantwoorden omdat hij zijn 
aandacht moet spreiden over 3 kinderen). 

• Indien er aan 4 kinderen tegelijkertijd les wordt gegeven: 10,00 euro per beurt 
per kind (de lesgever krijgt hier dus 40,00 euro  te verantwoorden omdat hij zijn 
aandacht moet spreiden over 4 kinderen). 

Mocht er telkens per kind 15,00 euro per beurt gevraagd worden, dan zou een lesgever bij 
4 kinderen al 60 euro per lesbeurt krijgen, wat neigt naar een commerciële activiteit. 
 
Het reglement werd ook voorgelegd aan het gemeentelijk managementteam (ontvanger en 
secretaris) ter administratieve en juridische controle. Dit zorgde voor 2 aanpassingen: 

• Enerzijds dient een geaccrediteerde lesgever een verzekering af te sluiten om 
zwemlessen te mogen geven. Deze voorwaarde werd dan ook toegevoegd. 

• Anderzijds mag het gemeentebestuur geen lesgeverskost vaststellen en moet dit 
dus onderdeel uitmaken van een ‘gentlemen’s agreement’ onder de 
geaccrediteerde lesgevers. Deze passage werd dan ook weggelaten uit het 
reglement. 

 
De raad van bestuur: 

• Bekrachtigt ter zitting het pré-advies van de commissie in een officieel advies zich 
hierbij aansluitend bij de opmerkingen van het managementteam (advies 2014-09 
A). 

• Sluit zich eveneens aan bij het geformuleerde voorstel tot gentlemen’s agreement 
onder de geaccrediteerde lesgevers buiten het reglement wat de lesgeverskost 
betreft. 

 
c. Advies 2014-10: advies op de erkenningsaanvraag van Tennisschool Avelgem vzw als 

erkende sportvereniging 
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Tennisschool Avelgem vzw heeft haar erkenning aangevraagd bij het gemeentebestuur als 
sportvereniging. Het dossier werd intussen geëvalueerd door het gemeentelijke 
erkenningscomité en Tennisschool Avelgem vzw voldoet aan alle voorwaarden om erkend 
te worden als vereniging.  
 
Om erkend te worden als sportvereniging is ook het advies nodig van de sportraad. De 
commissie beheer en beleid verleende in zitting van 7 oktober een positief pré-advies. 
 
De raad van bestuur bekrachtigt ter zitting dit pré-advies in een officieel advies. 
 
Beide adviezen (erkenningscomité en sportraad) worden dan aan het gemeentebestuur 
bezorgd waarna het gemeentebestuur Tennisschool Avelgem vzw kan erkennen als 
sportvereniging. 

 
d. Advies 2014-11: advies op de instap van het No Limit Team in het project Multimove 

 
Het Instituut voor Sportbeheer (ISB), oorspronkelijk door de Vlaamse overheid aangesteld 
als trekker voor het project ‘Multimove”, vraagt het advies van de gemeentelijke sportraad 
wanneer lokale verenigingen instappen in dit project omdat dan zowel het gemeente-
bestuur als de gemeentelijke sportraad op de hoogte zouden zijn van welke verenigingen 
/organisaties in de gemeente Multimove aanbieden waardoor het lokaal sportbeleid hierop 
kan afgestemd worden.  

 
Met het project ‘Multimove’ wordt een gevolg gegeven aan de verwachting van de Vlaamse 
Overheid en wordt een aanzet gegeven tot een brede motorische ontwikkeling van het 3- 
tot 8-jarige kind. Deze aanzet zou de start moeten betekenen van een gezonde en 
levenslange sport- en bewegingsrecreatie. 
 
Bovendien wil ‘Multimove’ de ontwikkeling van de basismotoriek op een pedagogisch 
verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde manier stimuleren. De ‘Multimove’-lessen 
worden gegeven rond de fundamentele motorische vaardigheden van de 12 
bewegingsfamilies zijnde: wandelen en lopen, vangen en werpen, klimmen, slaan, 
zwaaien, trappen, roteren, dribbelen, glijden, heffen en dragen, springen en landen, 
trekken en duwen. 

 
De commissie promotie wees in zitting van 16 oktober op het feit dat het ‘Multimove’-
project deels overlapt met de bestaande gemeentelijke initiatieven ‘kleuterturnen’ ‘en 
‘sportacademie’ die beiden doorgaan op woensdagnamiddag en die dezelfde doelstelling 
nastreven als het ‘Multimove’-project maar dan wel voor een ruimere leeftijdsgroep (3 tot 
12 jaar) en nam deze opmerking op in het pré-advies. 

 
Niettemin zag de commissie het ‘Multimove’-project als een waardevolle aanvulling op 
beide gemeentelijke initiatieven omdat kinderen van 3 tot 8 jaar hiermee de kans krijgen 
om meermaals per week te sporten/bewegen en daarom gaf de commissie in zitting van 
16 oktober een positief pré-advies. 
 
De commissie promotie had echter wel graag ook nog wat verduidelijkingen gehad van het 
No Limit Team zelf hieromtrent alvorens het pré-advies door de raad van bestuur zou 
bekrachtigd worden. Daarom werd Stefaan Depaepe, verantwoordelijke voor Multimove 
binnen het NLT,  uitgenodigd naar deze raad van bestuur.  
 
De raad van bestuur bekrachtigd, na het aanhoren van Stefaan Depaepe, het pré-advies in 
een officieel advies. Dit officieel advies zal overgemaakt worden aan het Instituut voor 
Sportbeheer en ter info aan het gemeentebestuur. 
 
In de marge wordt nog vermeld dat dit project ondertussen niet meer getrokken wordt 
door het ISB maar volledig is overgeheveld naar BLOSO. Hierdoor kunnen meerdere 
projecten binnen een zelfde gemeente erkend (maar niet meer gesubsidieerd) worden.  

 
e. Advies 2014-12: advies op de subsidieverdeling 2014 

 
Alle 32 erkende verenigingen werden aangeschreven. Alle 32 erkende verenigingen 
haalden hun aanvraagformulieren op. 30 van de 32 erkende verenigingen dienden effectief 
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een subsidieaanvraag in. ’t Geheim (liefhebbersvoetbalploeg) en Motorvrienden Avelgem 
(motorclub) dienden geen aanvraag in. 
 
Beleidssubsidie 

 
In zitting van 4 november 2014  werd de ontwerpverdeling, op voorhand opgemaakt door 
de sportdienst, overlopen en toegelicht in de commissie beheer en beleid. De argumentatie 
van de sportdienst werd unaniem gevolgd.  
 
Wat evenwel het restsaldo van ANIMA betreft, gaf de schepen zijn akkoord om dit 
restsaldo te verdelen onder de sportverenigingen met jeugdwerking. Uit een 
detailberekening achteraf bleek dat als iedere vereniging met jeugdwerking 200 euro zou 
krijgen, er nog steeds 250 euro restkrediet zou over zijn bij ANIMA. Vandaar dat met het 
akkoord van de schepen de 5 grote clubs met meest jeugdleden elk 250 euro krijgen 
toebedeeld, de 4 andere clubs met jeugdwerking elk 200 euro. 
 
Impulssubsidie 

 
In zitting van 4 november 2014  werd de ontwerpverdeling, op voorhand opgemaakt door 
de sportdienst, overlopen en toegelicht aan de commissie beheer en beleid. De 
argumentatie van de sportdienst werd unaniem gevolgd. 

 
 Totaaloverzicht 

 
De commissie beheer en beleid gaf een positief pré-advies op de uiteindelijke  
totaaloverzicht in zitting van 4 november 2014. 

 

werking impuls ANIMA totaal
integrale competitievereniging KVK Avelgem 2.628,26 € 1.743,06 € 250,00 € 4.621,32 €
integrale competitievereniging Kerdavo 2.122,83 € 1.620,98 € 250,00 € 3.993,81 €
integrale competitievereniging Kon Basket Avelgem 2.223,91 € 2.569,91 € 250,00 € 5.043,82 €
integrale competitievereniging No limit team 2.325,00 € 1.746,05 € 250,00 € 4.321,05 €
erkende liefhebbers Club Rugge 172,63 € 172,63 €
erkende liefhebbers FC Paljas 151,05 € 151,05 €
erkende liefhebbers VK Moduleo 151,05 € 151,05 €
erkende liefhebbers Sportwereld 151,05 € 151,05 €
niet-erkende liefhebber Stella Ripa Boys 0,00 € 0,00 € gestopt
niet-erkende liefhebber t Geheim 0,00 € 0,00 € niets ingediend
niet-erkende liefhebber FC Paljaskes 151,05 € 100,00 € 251,05 €
partiële competitie TMS 215,79 € 215,79 €
partiële competitie RFF 377,63 € 200,00 € 577,63 €
partiële competitie karate-do 431,58 € 200,00 € 631,58 €
partiële competitie tennis 863,16 € 250,00 € 1.113,16 €
partiële competitie skibo 474,74 € 200,00 € 674,74 €
partiële competitie tafeltennisclub 0,00 € 0,00 € gestopt
recreatieve vereniging AVBC 0,00 € 0,00 € gestopt
vereniging zonder competitie WTC Olymp 215,79 € 215,79 €
vereniging zonder competitie Dalton 593,43 € 200,00 € 793,43 €
vereniging zonder competitie Wielerclub Avelgem 151,05 € 151,05 €
visvereniging Scheldezonen 200,00 € 200,00 €
visvereniging Gouden Karper 200,00 € 200,00 €
visvereniging Onder Ons 200,00 € 200,00 €
visvereniging Snoevers 200,00 € 200,00 €
visvereniging Bekaert Lijnvissers 200,00 € 200,00 €
visvereniging viskampioenschap 300,00 € 300,00 €
vinkenvereniging Boomgaardvink 200,00 € 200,00 €
vinkenvereniging Moedige Zangers 200,00 € 200,00 €
vinkenvereniging Zingende Vogels 200,00 € 200,00 €
vinkenvereniging vinkenkampioensch 300,00 € 300,00 €
duivenmaatschappij De moedige duif 200,00 € 200,00 €
Motorvereniging De motorvrienden 0,00 € 0,00 € niets ingediend
Motorvereniging Motorwijding 0,00 € 0,00 € niets ingediend
organisatievereniging Demeyer Hand In Hand koers 1 375,00 € 375,00 €
organisatievereniging Demeyer Hand In Hand koers 2 375,00 € 375,00 €
organisatievereniging Demeyer Hand In Hand koers 3 375,00 € 375,00 €
organisatievereniging paardenkoers Outrijve 525,00 € 525,00 €
organisatievereniging Sinterklaastoertocht 0,00 € gestopt
organisatievereniging Kloron 150,00 € 150,00 €
organisatievereniging Cyclocross 250,00 € 250,00 €
ANIMA ANIMA 3.000,00 € 3.000,00 €

20.000,00 € 7.680,00 € 3.000,00 € 30.680,00 €

3.000,00 €

totaal

categorie club
subsidie 2014

te verdelen door gemeente 27.680,00 €
te verdelen door ANIMA
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De raad van bestuur bekrachtigt ter zitting dit pré-advies in een officieel advies en zal dit 
overmaken aan het gemeentebestuur met het verzoek om tot uitbetaling over te gaan. 

 
5. Terugblik op de commissie promotie d.d. 15/10/14  

 

Dagordepunt wordt geschrapt. Zie dagordepunt 2. 
 

6. Terugblik op de commissie beheer en beleid d.d. 21/05/14, 07/10/14 en 04/11/14. 
 

Dagordepunt wordt geschrapt. Zie dagordepunt 2. 
 

7. Varia en rondvraag 
 

a. Begroting 2015 

 
De werkingstoelagen voor alle gemeentelijke adviesraden worden in 2015 afgetopt op 
1.500,00 euro per adviesraad. Dit budget moet immers enkel nog aangewend worden voor 
de ‘echte’ werking van de betreffende adviesraad en niet meer voor organisaties e.d. (b.v. 
de huldiging van de sportlaureaten). Dit laatste wordt overgenomen door de gemeentelijke 
diensten en er wordt ook krediet voorzien voor dergelijke activiteiten in het 
gemeentebudget, de sportraad moet hier financieel niet meer in tussenkomen. 
 
Concreet voor de sportraad: 

• Als uit de jaarrekening blijkt dat de sportraad op 31 december 2014 meer dan 
1.500,00 euro op haar rekening staan heeft (momenteel staat er 3.267,64 euro) 
op de rekening dan moet het bedrag boven de 1.500,00 euro (momenteel dus 
3.267,64 euro – 1.500,00 euro) teruggestort worden aan het gemeentebestuur. 

• Ook ANIMA zal ontbonden worden en het kleine restbudget van ANIMA wordt begin 
2015 overgemaakt aan het gemeentebestuur.  

• De sportraad mag wel de spaarrekening (1.250,00 euro) behouden om gedurende 
5 jaar, zoals overeengekomen met de organisatoren, een toelage van 250,00 euro 
te kunnen voorzien voor de wandeltocht Vlaamse Diabetes Liga & Joost Deseyn. 
Dit budget vertegenwoordigt immers de ‘winst’ die overgehouden werd uit het 
organiseren de voorbije 5 jaar van de wandeltocht Joost en mag daarom ook 
‘terugvloeien’ naar dit initiatief. 

 
Op basis van dit alles, is de onderstaande sportraadbegroting 2015, die ter goedkeuring 
zal aangeboden worden aan de algemene vergadering, zeer eenvoudig: 
 

hoofdrubriek subrubriek in uit

saldo saldo vorig boekjaar € 1.500,00 € 0,00

toelage gemeentelijke werkingstoelagen € 0,00 € 0,00

werkingskosten werkingskosten € 0,00 € 1.500,00

€ 1.500,00 € 1.500,00

€ 0,00

hoofdrubriek subrubriek in uit

ondersteuningsbudget    restsaldo € 1.000,00 € 0,00

toelage ondersteuning 2 wandeltocht 2015 € 0,00 € 250,00

€ 1.000,00 € 250,00

€ 750,00eindsaldo 2015

totaal

BEGROTING 2015

ONDERSTEUNINGSBUDGET 2015 

totaal

eindsaldo 2015

 
 

b. Aanpassing subsidiereglement 

 

Ten gevolge van de ontbinding van ANIMA eind dit jaar, moet het subsidiereglement 
aangepast worden. Het budget waarop ANIMA immers recht heeft, moet verdeeld worden 
onder de overige erkende verenigingen/instanties die een aanvraag indienen. 
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Een werkgroep bestaande uit de schepen van sport, de sportraadvoorzitter en het 
diensthoofd sport zullen deze aanpassing in het najaar nog voorbereiden. Bedoeling is 
voorlopig enkel ANIMA uit dit reglement te halen. Een meer fundamentele aanpassing van 
het subsidiereglement is voorzien in 2015/2016 binnen het kader van het integreren van 
de sectorale subsidies in het gemeentefonds waardoor de gemeente meer vrijheid krijgt 
om te subsidiëren op basis van lokale noden en niet meer op basis van Vlaamse criteria 
gesteld in het ‘sport-voor-allen-decreet’. 

 
c. Huldiging sportlaureaten 

 

Datum: vrijdag 30 januari 2015 – 19u30  
Locatie: theaterzaal Spikkerrelle 
Programma (onder voorbehoud van lichte wijzigingen). 

 

  Huldiging van de sportlaureaten op 30 januari 2015 

Tijdstip Wat 

19u15 Deuren open met een Dynamisch effect. 
19u30 Verwelkoming Lieven Voet off screen 
 Optreden Exception Movement 
19u45 Inleiding 

Toespraak door schepen van sport 
19u55 Huldiging Beloftevolle jongere: 
20u00 Interview laureaat, de rest gaat terug naar hun plaats 

20u05 Huldiging Ploegsport: 
20u10 Interview kandidaat laureaten, de rest gaat terug naar hun plaats  
20u15 Huldiging Sportvrouw: 

20u20 Interview kandidaat laureaten, de rest gaat terug naar hun plaats 
20u25 Huldiging Sportman: 
20u30 Interview kandidaat laureaten, de rest gaat terug naar hun plaats 
20u35 Optreden Exception Movement 
20u50 Huldiging vissers, vinkenzetters en duivenmelkers: de laureaten komen naar 

voor. 
21u00 Huldiging vrijwilligers: de laureaten komen naar voor 

21u05 Bekendmaking laureaten: 
- Ploegsport: eind- resultaat wordt bekend gemaakt 
- Sportvrouw: idem 
- Sportman: idem 

21u15 Dankwoord schepen van sport 
 Receptie in de foyer 
 Ondertekening Gulden Boek 
? Afsluiten 

 
 

d. Gemeentelijke hulde aan wielerclub Demeyer Hand in Hand 

 

Wielerclub Demeyer Hand in Hand bestaat dit jaar 50 jaar en ontving hiervoor de titel 
‘koninklijk’. Naar gewoonte wordt elke vereniging die deze titel krijgt, ontvangen door het 
gemeentebestuur. Deze hulde is voorzien op zaterdag 13 december om 16u in het 
gemeentehuis.  
 
Namens het sportraadbestuur zullen Luc en Sammy (onder voorbehoud) aanwezig zijn. De 
sportdienst zorgt voor een passend geschenk dat Luc en Sammy dan kunnen 
overhandigen. 

 
e. Voorbije events 

 

Zowel de Feesteloop als de wandeltocht van de Vlaamse Diabetes Liga verliepen zeer goed 
tot tevredenheid van de organisatoren. Voor beide evenementen zijn dit jaar nog 
evaluatievergaderingen met de organisatoren voorzien. Er zijn nagenoeg geen 
fundamentele opmerkingen. 
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Verslaggever: Francky Platteau, diensthoofd sport  

namens en met goedkeuring van het verslag door 
 
 
 
 
Lieven Seynaeve            Sammy Coulembier 
Voorzitter sportraad           secretaris sportraad 
 
 
In bijlage: register van de verleende adviezen 
 
 

Bijlage: register van de verleende adviezen 

 
 
nr advies wijze van indiening CBS of GR 

2014-01 erkenning wielerclub Avelgem secretariaatsmodule CBS 10/02/14 
2014-02 reglement voor de huldiging van de 

sportverdienstelijken Avelgem 
mail CBS 31/03/14 

2014-03 behoud ‘onreglementair’ geplaatst poortje 
t.h.v. het voetbalterrein te Kerkhove 

mail CBS 31/03/14 

2014-04 jaarlijks verslag 2013 betreffende de 
uitvoering van het sportbeleidsplan 

secretariaatsmodule CBS 02/06/14 

2014-05 tariefreglement secretariaatsmodule GR 23/06/14 

2014-06 reglement voor uitlening of ter beschikking 
stelling van sportmaterieel 

secretariaatsmodule GR 23/06/14 

2014-07 afvalverwerking bij huur OC Outrijve mail CBS 02/06/14 
2014-08 huishoudelijk reglement sportaccommodatie   
2014-09 A reglement accreditatie externe 

zwemlesgever 
  

2014-09 B vaststelling lesgeverskost externe 
zwemlesgevers 

  

2014-10 erkenningsaanvraag Tennisschool Avelgem 
vzw 

  

2014-11 instap NLT in Multimove-project   
2014-12 subsidieverdeling 2014   
 


