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Betreft : verslag raad van bestuur – dinsdag 10 februari 2015 – sportcentrum – 18u45 
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Sammy Coulembier KB Avelgem x v v x x 

Heidi Vandamme Kerdavo Avelgem x x x V x 

Guy Vercoutere TC Avelgem V v x x 0 

Chris Ghysels KVK Avelgem x x x 0 x 

Petra Depaepe No Limit Team x v x VV 0 

Lien Vandermeersch Gemeenschapsonderwijs x x x x x 

Lieven Seynaeve deskundige x x x x x 

Jules Eggermont vinkenverenigingen x x v x x 

Luc Vanhamme visverenigingen x x x x x 

Jean Claude Callewaert SKIBO x x x x x 

Lieve Vanwambeke Vrij onderwijs x x 0 x v 

Piet Rommens Basisschool De Toekomst x x 0 x x 

Johan Verriest Karate-do Avelgem x x x x 0 

Lut Deseyn schepen van sport     x 

Koen Van Steenbrugge schepen van sport x v x x  

Francky Platteau diensthoofd sport x x x x x 

Bram Laevens sportpromotor x x v x x 

 
 
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. 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. 19/11/14 

 

Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

A   V   E   L   G   E   M 
 

uw kenmerk| 
ons kenmerk| 

 
150210 verslag rvb 

|contact 
|datum 

Francky Platteau 
16/02/15 
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2. Antwoord van het gemeentebestuur op adviezen 
 

a. 2014-08: advies op het nieuwe huishoudelijk reglement van toepassing op de 
gemeentelijke sportaccommodatie. 

 
De gemeenteraad keurde het reglement zoals opgesteld door de sportraad goed zonder 
verdere administratieve aanpassingen in zitting van 22 december 2014.  
 
Aangezien dit reglement halverwege het seizoen van kracht werd (01/01/15) en aanstuurt 
op een aantal gedragswijzigingen bij onze gebruikers, werd aan dit reglement een actieplan 
gekoppeld ter bekendmaking en ter toepassing: 

 
• Fase 1: de bekendmaking (01/01/15 – 15/08/15): in de eerste fase wordt het 

reglement nog soepel toegepast. Er wordt niet direct gesanctioneerd (tenzij het de 
spuigaten zou uitlopen) maar de gebruiker wordt wel gewezen op zijn fouten: 
 

o Het integrale reglement en een vertaling daarvan van de belangrijkste 
aandachtspunten op een A4, werden toegestuurd naar alle gebruikers samen 
met hun factuur voor gebruik van de accommodatie tijdens de maand januari. 
 

o  Het integrale reglement en een omzetting daarvan in krachtlijnen + 
pictogrammen werd in de maand januari geafficheerd in de inkomhal van het 
sportcentrum. Bovendien werden er op verschillende strategische plaatsen A4-
affiches opgehangen met de mededeling dat het huishoudelijk reglement 
gewijzigd werd, dat aan de niet-naleving van het reglement sancties verbonden 
zijn en dat een overzicht van de belangrijkste krachtlijnen + pictogrammen kan 
bekomen worden aan het onthaal. 

 
o  Het aanwezige sportdienstpersoneel moet bij vaststelling van niet-naleving de 

betreffende verantwoordelijke (lesgever, trainer, de speler zelf, ..) hierop 
wijzen, hem de krachtlijnen met pictogrammen bezorgen en vragen dat hij 
deze desgevallend overloopt met zijn groep.  

 
o  In de marge van het bezettingsoverleg (april – mei) zullen alle gebruikers 

nogmaals gewezen worden op dit nieuwe reglement en zal dan ook benadrukt 
worden dat met ingang van het nieuwe seizoen (15/08/2015) dit reglement 
strikt zal toegepast worden. 

 
• Fase 2: de toepassing van het reglement: de strikte toepassing van het reglement gaat 

in op 15/08/2015. Wanneer dan fouten worden vastgesteld: 
o  Wordt de gebruiker daarop gewezen. 
o  Wordt de fout geregistreerd en overgemaakt aan het gemeentebestuur. 
o  Ken het gemeentebestuur al dan niet de voorziene sanctie toe. 

 
b. 2014-09: advies op het reglement inzake de organisatie van zwemlessen door externe 

lesgevers. 
 
Het reglement werd nog voor het aan de sportraad ter advies werd bezorgd, administratief 
bijgestuurd met een aantal voorwaarden. De sportraad bracht een positief advies uit op dit 
reglement inclusief de toegevoegde voorwaarden. Het College keurde dit reglement goed 
op 01 december 2014. 
 
Evenwel blijkt nu dat de toegevoegde voorwaarden nogal strikt zijn. Slechts 1 externe 
lesgever voldoet aan alle voorwaarden. Vooral de door te lesgever af te sluiten verzekering 
blijkt een barrière te zijn om een accreditatie (een toestemming om zwemlessen te mogen 
geven tijdens de vakantieperiodes) aan te vragen. Binnen de schoot van de sportraad zal 
gekeken worden of en hoe er een oplossing kan geboden worden aan dit probleem. 
 

c. 2014-10: advies op de erkenning van Tennisschool vzw als sportvereniging 
 
Het gemeentebestuur volgde het positief advies van het erkenningscomité en het positief 
advies van de sportraad en erkende Tennisschool vzw als sportvereniging in zitting van 1 
december 2014. 
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Tennisclub Avelgem vzw en Tennisschool Avelgem vzw hebben ondertussen een 
samenwerkingsverband afgesloten. Het is ook dit samenwerkingsverband dat dit jaar 
subsidies zal aanvragen. Als 2 aparte verenigingen voldoen beiden niet aan de 
voorwaarden om betoelaagd te worden als integrale competitievereniging. Als 
samenwerkingsverband voldoen ze hier wel aan. 
 
Concreet: 
  

o De samenwerking tennisclub – tennisschool komt bij de ‘grote’ 
competitieverenigingen terecht bij de subsidieverdeling -> het subsidiedeel voor de 
integrale competitieverenigingen wordt best opgetrokken. 
 

o Aangezien beide verenigingen 1 aanvraag doen als samenwerkingsverband, zal 
Tennisclub Avelgem dit jaar niet meer van het voorziene bedrag voor de ‘minder 
grote competitieverenigingen’ gebruik maken -> het subsidiedeel voor de anders 
dan integrale competitieverenigingen mag verminderd worden. 

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

 
Het gemeentebestuur nam notie van dit advies in zitting van 1 december 2014 en 
bezorgde, zoals gevraagd door de sportraad en het No Limit Team, dit advies aan het 
Instituut voor Sportbeheer in de daaropvolgende week. 
 

e. 2014-12: advies op de subsidieverdeling 
 
Het gemeentebestuur gaf haar goedkeuring aan de subsidieverdeling zoals voorgesteld in 
dit advies op 1 december 2014 en belaste de financiële dienst om tot uitbetaling van de 
voorgestelde subsidies over te gaan. 

 
3. Adviezen 

 

a. Advies 2015-01: de ontbinding van ANIMA 2000 
 
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: 

 
o Wordt ANIMA 2000 overbodig 

 
o Moet het subsidiereglement aangepast worden (zie verder). 

 
Gezien het feit dat ANIMA 2000 hierdoor geen recht op bestaan meer heeft:  
 

• volgt de raad van bestuur het pré-advies van de commissie beheer en beleid; 
 

• formaliseert de raad van bestuur dit pré-advies in een formeel advies, dat het 
samen met de uitvoering van het advies zal overmaken aan het gemeentebestuur; 
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• geeft de raad van bestuur, aangezien de samenstelling van ANIMA 2000 ten allen 
tijde gelijk is aan de samenstelling van de raad van bestuur, als volgt uitvoering 
aan dit advies: 

 
o ANIMA 2000 wordt ontbonden op 28/02/15. 
 
o het restsaldo van ANIMA 2000 wordt overgemaakt aan de sportraad en de 

sportraad zal dit restsaldo dan op haar beurt overmaken aan het 
gemeentebestuur. 

 
o Aan het gemeentebestuur wordt gevraagd om de enige ‘resttaak’ van ANIMA 

2000, zijnde de uitbating van het cafetaria tijdens de sportnamiddagen op 
woensdagnamiddag, over te nemen. Dit impliceert: 

o De nodige drankbestellingen; 
o Het vaststellen van de tarieven voor verkoop van de drank; 
o Het uitbetalen van de vrijwilligerskostenvergoedingen aan de vrijwilligers 

die het cafetaria op woensdagnamiddag open houden. 
 
 

b. Advies 2015-02: vaststelling jaarrekening 2014 + overdracht saldo naar het 
gemeentebestuur. 
 
De raad van bestuur 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 raad van bestuur geen bijkomende 
vragen en/of opmerkingen meer en bekrachtigt dan ook het pré-advies van de commissie 
beheer en beleid in een formeel advies zijnde: 
 

o Om de jaarrekening 2014 te laten vaststellen door de algemene vergadering met 
actename van de nodige uitleg bij het negatieve resultaat. 
 

o Om uitvoering te geven aan het feit dat het saldo dat 1.500,00 euro overschreed 
op 31/12/14 wordt overmaakt aan het gemeentebestuur. 

 
 
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. 

 
De jaarrekening  2014 is onderstaand terug te vinden. 
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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

 
 

c. Advies 2015-03: aanpassing subsidiereglement 
 
Een aanpassing van het subsidiereglement dringt zich op door: 
 

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

o De erkenning van Tennisschool Avelgem vzw en het samenwerkingsverband met 
Tennisschool Avelgem vzw (zie hoger) 

o Een update van enkele punten en komma’s. 
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. 

 
De aanpassing werd voorbereid binnen het dagelijks bestuur (schepen van sport, zowel 
Koen als Lut + de sportraadvoorzitter + het diensthoofd sport) en wordt ter zitting 
overlopen en toegelicht rekening houdende met bovenvermelde argumentatie. 
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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. 

 
De raad van bestuur heeft na het overlopen en toelichten van dit ontwerpreglement geen 
bijkomende vragen en/of opmerkingen en bekrachtigt het pré-adviseert van de commissie 
beheer en beleid in een officieel advies om dit aangepaste reglement ter goedkeuring aan 
te bieden aan de gemeenteraad. 
 
Opmerking: de aanpassing van het subsidiereglement dringt zich nu op omwille van de 

recent ontstane toestand. Evenwel dient nog altijd rekening gehouden te 
worden met het ‘sport-voor-allen-decreet’ waardoor het reglement nog altijd 
moet voldoen aan de door de Vlaamse Overheid gestelde voorwaarden. Vanaf 
2016 vallen deze voorwaarden echter weg en kan de sportraad werk maken 
van een subsidiereglement dat meer geënt is op de lokale toestand. 
Uitgangspunten hierbij zullen zijn: 
o Keep it simple 
o Betoelaag waar nodig -> een aantal kritische vragen zullen zich dus 

opdringen. 
 

4. Varia en rondvraag 
 

a. Bespreking en evaluatie huldiging sportlaureaten. 
 
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 
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b. Datum volgende vergadering: nog niet bepaald 

 

 
 
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 
2015-01 ontbinding ANIMA 2000: 

 
 -   2015-01 A: actename ontbinding 
 
  - 2015-01 B: vaststelling aanbod en 
tarieven dranken cafetaria 
 

 
 
varia CBS 23/02/16 
 
secretariaatsmodule  

 
 
CBS 23/02/15 
 
CBS 23/02/15 

2015-02 vaststelling jaarrekening 2014 + 
uitvoering overdracht saldo dat 
1.500,00 euro overschrijdt 

varia CBS 23/02/16 CBS 23/02/15 

2015-03 aanpassing subsidiereglement secretariaatsmodule GR 30/03/15 

 


