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Betreft : verslag algemene vergadering sportraad 
 

Aanwezigheden: X = aanwezig; 0 = afwezig; V = verontschuldigd; VV = vervoeging 

 

nr instantie naam voornaam statuut aanwez 

1 ANIMA 2000 Platteau Francky lid 1 

2 Avelgemse Duikschool Dalton De Meyer Roland lid 0 

3 Basisschool De Toekomst Rommens Piet lid 1 

4 Bekaert Lijnvissers Dendauw Gerry lid 1 

5 Club Rugge Callens Bram lid 0 

6 De Gouden Karpervissers Deprez Geert lid V 

7 De moedige duif Outrijve Verhelle Ivan lid 1 

8 De Moedige Zangers Avelgem Taelman Silvain lid 1 

9 deskundige Seynaeve Lieven lid 1 

10 FC De Paljas Lampole Kurt lid V 

11 FC Paljaskes Lamon Jean lid 1 

12 FC 't Geheim Deviaene Alexander lid V 

13 Gemeenschapsonderwijs Avelgem Vandermeersch Lien lid 1 

14 Hippodroom De Oude Schelde Outrijve Desrumaux Stefaan lid 1 

15 Karate-Do Verriest Johan lid 0 

16 Kerdavo Vandamme Heidi lid 1 

17 Kloron Yachting Club Avelgem Steenhoudt Frank lid 1 

18 KM De Boomgaardvink Waarmaarde Van Geersdaele Rosa lid 1 

19 KM De Zingende Vogels Avelgem Eggermont Jules lid 1 

20 Koninklijke Basket Avelgem vzw Coulembier Sammy lid 1 

21 Koninklijke Lijnvissersclub De Snoevers Vervaeke Aswin lid 0 

22 KVK Avelgem Ghysels Chris lid 1 

23 Motorvrienden Wambeke Stijn lid 1 

24 No Limit Team Avelgem Douven Hilde lid 1 

25 Run For Fun Debode Carine lid 1 

26 Scheldezonen Delapierre Fernand lid 1 

27 Sint-Jan Berchmanscollege Vanwambeke Lieve lid V 

28 Skibo Callewaert Jean Claude lid 1 

29 Sportwereld Kerkhove De Pessemier Fréderic lid 1 

30 Tennisclub Avelgem Dejaegher Philippe lid V 

31 Ter Muncken Smashers Desimpel Karl lid 1 

32 Vissersclub "Onder Ons" Outrijve Vanhamme Luc lid 1 

33 VK Moduleo Tranoy Cedrik lid 0 

34 Wielerclub Demeyer Hand in Hand Balcaen Kristof lid 1 

35 Wielertoeristenclub Olympia Dedeken Alain lid V 

aantal aanwezige leden 24 

1 CD&V Van Steenbrugge Koen waarnemer 0 

2 CD&V Deseyn Lut waarnemer 1 

3 Gemeentebelangen Kempinaire Jan waarnemer 0 

4 N-VA Van Seymortier Kris waarnemer 0 

5 sp.a Platteau Sandra waarnemer V 

6 sportdienst Laevens Bram waarnemer 1 

7 sportdienst Platteau Francky waarnemer 1 

A   V   E   L   G   E   M 
 

uw kenmerk| 
ons kenmerk| 

 
150210 verslag AV 

|contact 
|datum 

Francky Platteau 
16/02/15 
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Minstens de helft van de leden moet aanwezig zijn om de vergadering te kunnen laten 

doorgaan. 24 van de 35 leden zijn aanwezig, de vergadering mag doorgaan. 

 

1. Info- en demomoment UIT-databank 

 

Via de UIT-databank kan elke vereniging activiteiten inbrengen waarvoor deze vereniging 
promotie wenst te maken. Elke burger kan surfen naar de UIT-databank 
(www.uitinvlaanderen.be ) en daar de ingevoerde activiteiten consulteren.  
 
MAAR ER IS MEER. Het gemeentebestuur gebruikt deze UIT-databank ook voor haar 
gemeentelijke promotie (info Avelgem met vrijetijdskalender, digitale nieuwsbrief van de 
sportdienst, digitale nieuwsbrief van de dienst jeugd & cultuur, de gemeentelijke website, …). 
Wenst uw vereniging haar activiteit dus kenbaar te maken via de gemeentelijke 

communicatiekanalen dan moet deze activiteit ingegeven worden in de UIT-

databank. Hoe je dit als vereniging moet doen werd uitgelegd tijdens dit info- en demo-
moment. Alle deelnemers kregen bij deze sessie ook een handleiding mee.  
 
Dit info- en demo-moment werd niet alleen aangeboden aan de leden van de sportraad maar 
werd ook opengesteld voor alle erkende verenigingen (sport, jeugd en cultuur). 
 
wie dit infomoment door omstandigheden niet kon bijwonen maar toch de handleiding van de 
UIT-databank wenst te bekomen, kan deze per mail aanvragen bij de sportdienst: 
sport@avelgem.be  
 

 

2. Overlopen en goedkeuren vorig verslag d.d. 25/11/14 

 

Rechtzetting aanwezigheden 
 

• De Koninklijke Lijnvissersclub De Snoevers, vertegenwoordigd door Aswin Vervaeke, was 
na aanvang van de vergadering op 25/11/14 nog toegekomen. Op het verslag stond 
‘afwezig’ terwijl dit dus ‘vervoeging’ moet zijn. 

• De ‘Ter Muncken Smashers’, vertegenwoordigd door Karl Desimpel, hadden zich 
verontschuldigd aan het loket van het sportcentrum. Deze verontschuldiging heeft ons 
echter niet bereikt. Op het verslag stond ‘afwezig’ terwijl dit dus ‘verontschuldigd’ moet 
zijn. 

 
Goedkeuren verslag 

 

Het verslag wordt goedgekeurd mits de bovenvermelde rechtzettingen. 
 

3. Ledenlijst 

 
• De algemene vergadering neemt acte van ontbinding van ANIMA 2000 op 28/02/15. Deze 

vereniging maakt dus voor de laatste keer deel uit van de algemene vergadering van de 
sportraad. 
 

• De algemene vergadering neemt acte van het feit dat de CD&V-fractie vanaf nu nog enkel 
zal vertegenwoordigd worden door de schepen van sport als waarnemer in de algemene 
vergadering en niet meer door de schepen van sport + een bijkomend fractielid van de 
CD&V. 

 
• Ter zitting wordt een lijst rondgedeeld waarbij de leden kunnen aanduiden of zij in de 

toekomst de uitnodiging en het verslag van de algemene vergadering per mail wensen al 
dan niet.  
 
Aanwezig op de algemene vergadering + akkoord voor correspondentie per mail (26) 

 
  Bij deze lijst zijn ook alle bestuursleden + politiek afgevaardigden opgenomen. 
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nr instantie naam voornaam email 

1 ANIMA 2000 Platteau Francky francky.platteau@avelgem.be 

3 Basisschool De Toekomst Rommens Piet piet1977@hotmail.be 

9 deskundige Seynaeve Lieven seynaeve.lieven@skynet.be 

13 Gemeenschapsonderwijs Avelgem Vandermeersch Lien lienvandermeersch@hotmail.com 

14 Hippodroom De Oude Schelde Outrijve Desrumaux Stefaan stefaan.desrumaux@skynet.be 

16 Kerdavo Vandamme Heidi Heidi.vandamme@telenet.be 

17 Kloron Yachting Club Avelgem Steenhoudt Frank frank.steenhoudt@skynet.be 

18 KM De Boomgaardvink Waarmaarde Van Geersdaele Rosa rosa.vangeersdaele@telenet.be 

19 KM De Zingende Vogels Avelgem Eggermont Jules rudy.mieke.hennion@telenet.be 

20 Koninklijke Basket Avelgem vzw Coulembier Sammy sammy.coulembier@telenet.be 

22 KVK Avelgem Ghysels Chris chris.ghysels1@telenet.be 

23 Motorvrienden Wambeke Stijn stijn.wambeke@telenet.be 

24 No Limit Team Avelgem Douven Hilde stefaan.depaepe@triathlon.be 

25 Run For Fun Debode Carine debodecarine@hotmail.com 

27 Sint-Jan Berchmanscollege Vanwambeke Lieve lievevanwambeke@hotmail.com 

28 Skibo Callewaert Jean Claude callewaerttack@telenet.be 

29 Sportwereld Kerkhove De Pessemier Fréderic depessemier_frederic@hotmail.com 

31 Ter Muncken Smashers Desimpel Karl karl.desimpel@telenet.be 

34 Wielerclub Demeyer Hand in Hand Balcaen Kristof kristof_balcaen@hotmail.com 

2 CD&V Deseyn Lut lut.deseyn@avelgem.be 

6 sportdienst Laevens Bram bram.laevens@avelgem.be 

7 sportdienst Platteau Francky francky.platteau@avelgem.be 

1 CD&V Van Steenbrugge Koen koen.van.steenbrugge@avelgem.be 

3 Gemeentebelangen Kempinaire Jan jan.kempinaire@gbavelgem.be 

4 N-VA Van Seymortier Kris kris.vanseymortier@n-va.be 

5 sp.a Platteau Sandra sandra.platteau@hotmail.com 

 
Aanwezig op de algemene vergadering + beschikken over een mailadres + nog geen 
antwoord (1) 
 
De personen die in onderstaande tabel vermeld zijn, zullen door de sportdienst bevraagd 

worden of zij al dan niet de correspondentie van de sportraad per mail wensen. 

 
8 De Moedige Zangers Avelgem Taelman Silvain familie.ben3@telenet.be 

   
 

Niet aanwezig op de algemene vergadering + beschikken over een mailadres (9) 
 

De personen die in onderstaande tabel vermeld zijn, zullen door de sportdienst bevraagd 

worden of zij al dan niet de correspondentie van de sportraad per mail wensen. 
   

nr Avelgemse Duikschool Dalton De Meyer Roland bouw.demeyer.r@scarlet.be 

5 Club Rugge Callens Bram bram_callens@hotmail.com 

6 De Gouden Karpervissers Deprez Geert pre@telenet.be 

10 FC De Paljas Lampole Kurt kurt.lampole@bkcp.be 

15 Karate-Do Verriest Johan jokabra@skynet.be 

21 Koninklijke Lijnvissersclub De Snoevers Vervaeke Aswin aswin.vervaeke@hotmail.com 

27 Sint-Jan Berchmanscollege Vanwambeke Lieve lievevanwambeke@hotmail.com 

30 Tennisclub Avelgem Dejaegher Philippe filipdejaegher@gmail.com 

33 VK Moduleo Tranoy Cedrik cedrik.tranoy@geldof.be 

35 Wielertoeristenclub Olympia Dedeken Alain alain.dedeken@skynet.be 

 
  Beschikken over geen mailadres (6) 
 

4 Bekaert Lijnvissers Dendauw Gerry 

7 De moedige duif Outrijve Verhelle Ivan 

11 FC Paljaskes Lamon Jean 

12 FC ’t Geheim Deviaene Alexander 
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26 Scheldezonen Delapierre Fernand 

32 Vissersclub "Onder Ons" Outrijve Vanhamme Luc 

 

4. Vaststelling van de jaarrekening 2014 + actename van de beslissing van het bestuur 

voor overdracht van het saldo dat 1.500,00 euro overschrijdt naar het 

gemeentebestuur. 

 

De algemene vergadering overloopt ter zitting de jaarrekening 2014. Het resultaat is negatief 
omdat: 

o Het gemeentebestuur in 2014 geen werkingstoelage heeft toegekend aan de sportraad 
i.k.v. de beslissing van het gemeentebestuur dat alle adviesraden het saldo dat eind 
2014 boven 1.500,00 euro uitstijgt, moeten terugstorten naar het gemeentebestuur. 

o In functie van de aangekondigde ontbinding van ANIMA 2000, de sportraad geen 
voorschotten heeft teruggevorderd van ANIMA eind 2000. 

o Er in 2014 nog éénmalig een kost gedragen werd door de sportraad voor de 
organisatie van de huldiging van de sportlaureaten. Vanaf 2015 worden alle kosten 
voor deze organisatie gedragen door het gemeentebestuur. 

o De sportraad uit haar budget een toelage heeft moeten toekennen aan een vereniging 
die door overmacht haar subsidieaanvraag in 2013 niet tijdig heeft kunnen indienen. 

 
Na toelichting over het negatieve resultaat, heeft de algemene vergadering geen bijkomende 
vragen en/of opmerkingen meer en:  

o stelt de algemene vergadering de jaarrekening als volgt vast  
 

rek uit rek in rek uit rek in
saldo vorige boekjaren 0,00 € 5.104,57 €

saldo vorige boekjaren 0,00 € 5.104,57 € 5.104,57 €
eigen organisaties 652,23 € 500,00 €

wandeltocht 527,23 € 500,00 € -27,23 €
huldiging sportlaureaten 125,00 € 0,00 € -125,00 €

schuldvordering en voorschotten 0,00 € 0,00 €
schuldvordering en voorschotten 0,00 € 0,00 € 0,00 €

transfers 250,00 € 250,00 € 0,00 €
transfers 250,00 € 250,00 € 0,00 €

toelagen 150,00 € 0,00 €
gemeentelijke toelage 150,00 € 0,00 € -150,00 €
toelage aan Anima 0,00 € 0,00 € 0,00 €

intresten en bankkosten 34,00 € 85,71 €
intresten en bankkosten 34,00 € 85,71 € 51,71 €

terug te vorderen van ANIMA 508,50 € 150,00 €
interscolaire sport 508,50 € 150,00 € -358,50 €
initiatief burensportdienst 0,00 € 0,00 € 0,00 €
initiatief Stichting Vlaamse Schoolsport 0,00 € 0,00 € 0,00 €
initiatief BLOSO 0,00 € 0,00 € 0,00 €
intiatief Provinciale Sportdienst 0,00 € 0,00 € 0,00 €

werkingskosten / - opbrengsten 83,41 € 0,00 €
opbrengsten / kosten tgv aanbieden catering 0,00 € 0,00 € 0,00 €
administratie 0,00 € 0,00 € 0,00 €
promotie 0,00 € 0,00 € 0,00 €
kostenvergoedingen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
vorming 0,00 € 0,00 € 0,00 €
relatiegeschenken 83,41 € 0,00 € -83,41 €

investeringen investeringen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
reservefonds voor wandeltocht reservefonds voor wandeltocht 250,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 € -250,00 €

1.678,14 € 6.090,28 € 1.678,14 € 6.090,28 €
252,18 € 1.256,01 € 1.003,83 €

1.675,96 € 4.834,27 € 3.158,31 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.162,14 €

5.104,57 €
4.162,14 €
-942,43 €

1.658,31 €

totalen rekening
totalen kassa

hoofdrubriek subrubriek

totalen spaarrekening

saldo
totalen hoofdrubriek

algemeen totaal

overdracht naar gemeente

01-01-14
saldo 31/12/14
resultaat 2014

totalen subrubriek

totalen

 
o neemt de algemene vergadering acte van de beslissing van het bestuur om op vraag 

van het gemeentebestuur het saldo dat eind 2014  1.500,00 euro overschrijdt (zijnde 
1.658,31 euro) over te maken aan het gemeentebestuur. 
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Bemerking:  van het saldo van de spaarrekening moet niets worden overgedragen. Het 
gemeentebestuur gaf reeds haar goedkeuring om dit saldo a rato van 250,00 
euro per jaar over te maken aan het samenwerkingsverband ‘wandeltocht 
Vlaamse Diabetes Liga’ – ‘wandeltocht Joost Deseyn’, op voorwaarde natuurlijk 
dat de organisatie van de wandeltocht doorgaat. 

 
 
5. Overlopen geformuleerde adviezen 2015 

 

nr advies 

2015-01A ontbinding ANIMA 2000 

2015-01B overname resterende taak ANIMA 2000 door gemeentebestuur 

2015-02 vaststelling jaarrekening en overdracht van het gevraagde saldo 

2015-03 aanpassing subsidiereglement 

 

Advies 2015-01A 
 In 2000 bedroeg het jaarlijkse werkingsbudget van de sportraad 1.500,00 euro. Hiermee 
moest de sportraad ook de kosten dragen van de interscolaire sport (post A), van supralokale 
activiteiten waaraan werd deelgenomen (b.v. deelname aan de Watersportdag, deelname aan 
Marktsport Brugge, … = post B) en moest de sportraad bovendien ook een beperkt aantal 
organisatoren van sportieve evenementen financieel ondersteunen omdat het 
subsidiereglement dat toen van toepassing was hierin niet voorzag (post C). Het jaarlijkse 
werkingsbudget van de sportraad was ontoereikend hiervoor. Daarom richtte de sportraad in 
2000 de vereniging ANIMA 2000 op waarvan de samenstelling ten allen tijde dezelfde 
samenstelling was als het sportraadbestuur (met andere woorden: ANIMA 2000 = het 
sportraadbestuur). Deze vereniging vroeg net zoals alle andere sportverenigingen jaarlijks een 
toelage aan bij het gemeentebestuur. Het bekomen budget (+/- 3.000 euro) werd gebruikt om 
post A, post B en post C te betalen. 
 
Eind 2013 besliste het gemeentebestuur echter om alle kosten van post A en post B te voorzien 
in de gemeentebegroting. Bovendien werd de sportraad verzocht om in de loop van 2014 het 
subsidiereglement zo aan te passen zodat ook organisatoren van sportieve evenementen vanaf 
2015 betoelaagd kunnen worden via de gemeente. Hierdoor wordt ANIMA 2000 overbodig.  
 
Vandaar dat het sportraadbestuur in zitting van 10/02/15 de beslissing nam om ANIMA 2000 te 
ontbinden op 28/02/15. Het sportraadbestuur bekrachtigde deze beslissing in het officieel 
advies 2015-01A gericht aan het gemeentebestuur. 

 
 Advies 2015-01B 

Het sportraadbestuur besliste ANIMA 2000 te ontbinden op 28/02/15 en bekrachtigde dit in 
het officieel advies 2015-01A. Deze ontbinding heeft echter gevolgen voor de enige resttaak 
van ANIMA 2000 namelijk de uitbating van het cafetaria tijdens de sportnamiddagen op 
woensdagnamiddag.  

 
Het sportraadbestuur adviseerde dan ook in zitting van 10/02/15 (advies 2015-01B) dat het 
gemeentebestuur deze resttaak zou overnemen. Dit impliceert onder andere: 

• De nodige drankbestellingen; 
• Het vaststellen van het aanbod en de tarieven voor verkoop van de drank; 
• het uitbetalen van de vrijwilligerskostenvergoedingen aan de vrijwilligers die het 

cafetaria op woensdagnamiddag open houden. 
 

Advies 2015-03 
Een aanpassing van het subsidiereglement drong zich op door: 

o De ontbinding van ANIMA 2000 waardoor vooral een antwoord moet geboden worden 
op organisatoren van sportieve evenementen. 

o De erkenning van Tennisschool Avelgem vzw en het samenwerkingsverband met 
Tennisschool Avelgem vzw. 

o Een update van enkele punten en komma’s. 
o De wens van het gemeentebestuur om geen organisaties meer te betoelagen van 

sportverenigingen die een reguliere jaarwerking hebben. De verenigingen krijgen een 
toelage voor hun werking maar niet voor extra organisaties. 
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De aanpassing werd voorbereid binnen het dagelijks bestuur (schepen van sport, zowel Koen 
als Lut + de sportraadvoorzitter + het diensthoofd sport). 
 
De belangrijkste wijzigingen zijn: 

o Meer budget voorzien voor de integrale competitieverenigingen, want het 
samenwerkingsverband Tennisschool – Tennisclub komt binnen deze categorie. 

o Het budget voor de anders dan integrale competitieverenigingen evenredig 
verminderen met de subsidie van de tennisclub, aangezien de tennisclub door het 
samenwerkingsverband met de tennisschool in de hogere categorie terechtkomt. 

o Het budget voor de parasporters verminderen omdat dit budget altijd een overschot 
opleverde dat dan bij ANIMA terecht kwam. Dit heeft geen effect op de subsidie per 
parasportvereniging apart. Deze subsidie blijft even groot. 

o Het budget voor organisatoren verminderen omdat: 
o  Het vis- en vinkenkampioenschap van ANIMA ondergebracht werd bij de 

parasporters (en niet bij de organisatoren). Het budget moet dus niet 
evenredig opgetrokken worden. 

o  Er ook hier ieder jaar een overschot was dat uiteindelijk bij ANIMA terecht kwam. 
o  Het gemeentebestuur geen organisaties meer wenst te betoelagen van 

sportverenigingen die een reguliere jaarwerking hebben. De verenigingen 
krijgen een toelage voor hun werking maar niet voor extra organisaties. 

 
Het aangepaste subsidiereglement werd overlopen in de commissie beheer en beleid op 3 
februari 2015 en kreeg daar een positief pré-advies. Het bestuur van de sportraad 
bekrachtigde dit pré-advies in een officieel advies 2015-03. Het aangepaste reglement wordt 
ter goedkeuring aangeboden aan de eerstvolgende gemeenteraad (30/03/2015) om reeds dit 
begrotingsjaar te kunnen worden toegepast. 

 
6. Huldiging sportlaureaten: bespreking en evaluatie 

 

Sterke punten 
 

o De nieuwe categorieën zorgen voor een beter overzicht en zet iedereen duidelijker in 
de kijker. 

o Ondanks meer categorieën verliep de huldiging toch zeer vlot. Binnen 1u25 was de 
huldiging afgerond. Programmaverloop was dus ok. 

o Dit jaar werd er Cava geschonken in plaats van witte wijn. 
 

Werkingspunten 
o De drankbestelling mag vanaf nu rechtstreeks doorgegeven worden aan Spikkerelle. 

Volgend jaar zullen we terug proberen om Cava te bestellen in plaats van witte wijn. 
o Vanaf volgend jaar zullen we de drank moeten tellen en controleren met de telling van 

Spikkerelle. Dit om misverstanden te voorkomen. 
o Bij het gebruik van de artiestenruimte werd nu de afspraak gemaakt met Spikkerelle 

dat alles wat niet gebruikt mag worden door de artiesten verwijderd of afgesloten 
wordt. 

o De act dit jaar was zeer duur in vergelijking met de act die gebracht werd. Dit is 
moeilijk in te schatten op voorhand. Voor volgend jaar zoeken we terug naar een 
komische act. Alle tips en voorstellen zijn welkom. 
 

Datum huldiging volgend jaar � 5 februari 2016 
 

 
7. Varia en rondvraag 

 

Stand van zaken kunstgrasterrein 

het bestek werd aanbesteed door het studiebureau Lobelle op 28 oktober 2014. Aannemers 
mochten hun offerte indienen tot 4 december 2014 (de wettelijke termijn van 37 dagen diende 
te worden gerespecteerd). Op 4 december werden de 8 ingediende offertes geopend door het 
gemeentebestuur en deze werden nagezien door het studiebureau in de periode 4 december – 
11 december. Het advies van het studiebureau werd gevolgd en op 15 december gunde het 
gemeentebestuur de aanleg van het extra kunstgrasterrein aan de firma Sportinfrabouw uit 
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Essen. Op 29 januari 2015 werd samengezeten met het studiebureau Lobelle, de aannemer 
Sportinfrabouw en het gemeentebestuur (schepen Lut, schepen Koen, diensthoofd sport 
Francky) in functie van een plaatsbezoek en het opmaken van de verder timing. De verdere 
timing verloopt als volgt: 

o 30 maart: aanvang van de grondwerken en voorbereidende werken. Het 
paastornooi van KVK Avelgem (4-5-6 april) komt hierbij niet in het gedrang. De 
grondwerken situeren zich pas vanaf woensdag 8 april binnen het stadion waarbij 
een deel van terrein 2 met werfhekkens zal afgesloten worden. Hierdoor kunnen er 
geen competitiewedstrijden meer gespeeld worden op terrein 2 na 8 april. 
Trainingen kunnen wel nog doorgaan. Samen met KVK Avelgem wordt op 
woensdag 4 februari nagegaan om de wedstrijden op terrein 2 die doorgaan na 8 
april opnieuw in te plannen (een nieuwe dag en/of een nieuw tijdstip in hetzelfde 
weekend) of te herlokaliseren op Outrijve.  

o 20 april: aanvang van het leggen van de onderfundering en fundering. 
o 18 mei: aanleg van de verharding rond de zone van het kunstgrasterrein en 

aansluitend de aanleg van het kunstgrasterrein zelf. 
o 15 juni: afwerking 
o 30 juni: eindrealisatie 

 
Hartveilige gemeente: opleiding AED 

De samenwerkingsovereenkomst met het Rode Kruis Vlaanderen in het kader van ‘Hartveilige 
Gemeente’ werd goedgekeurd. Voorwaarden binnen deze overeenkomst zijn dat: 

o Het gemeentebestuur overgaat tot de plaatsing van minstens 1 AED-toestel op 
haar grondgebied. Intussen zijn reeds 3 AED-toestellen geplaatst: 1 in de inkomhal 
van het sportcentrum, 1 in het voetbalstadion, 1 op het einde van het hellend 
buitenvlak van Spikkerelle. 

o Het gemeentebestuur minstens 10% van het personeelsbestand opleidt in het 
gebruik van een AED-toestel. Deze opleidingen moeten verzorgd worden door het 
Rode Kruis Vlaanderen. Intussen is de opleiding voor het personeel reeds 
doorgegaan maar het gemeentebestuur organiseert eveneens een opleiding 
voor de gebruikers van Spikkerelle en het sportcentrum op 25 februari en 
in het najaar nog een opleiding voor alle geïnteresseerde burgers. 

 
Omdat de sportraad bewust is van het feit dat niet iedereen zich zo maar kan vrijmaken op 
woensdagnamiddag 25 februari voor de opleiding omtrent het gebruik van een AED, zal de 
sportraad in het najaar hoogstwaarschijnlijk dergelijke opleiding zelf organiseren tijdens de 
algemene vergadering van de sportraad. Deze opleiding zou dan ook weer voor andere erkende 
verenigingen (jeugd, cultuur, senioren, …) worden open gesteld. 
 
Volgende vergadering 

Datum nog niet gekend. Uitnodiging volgt. 
 

 
 
 
 
Verslaggever: Francky Platteau, diensthoofd sport  

namens en met goedkeuring van het verslag door 
 
 
 
 
 
Lieven Seynaeve            Sammy Coulembier 
Voorzitter sportraad           secretaris sportraad 
 


