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Betreft : verslag raad van bestuur – dinsdag 9 juni 2015 – sportcentrum – 19u00 
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Sammy Coulembier KB Avelgem x v v x x x 

Heidi Vandamme Kerdavo Avelgem x x x V x v 

Guy Vercoutere TC Avelgem V v x x 0 x 

Chris Ghysels KVK Avelgem x x x 0 x v 

Petra Depaepe No Limit Team x v x VV 0 v 

Lien Vandermeersch Gemeenschapsonderwijs x x x x x x 

Lieven Seynaeve deskundige x x x x x x 

Jules Eggermont vinkenverenigingen x x v x x x 

Luc Vanhamme visverenigingen x x x x x x 

Jean Claude Callewaert SKIBO x x x x x v 

Lieve Vanwambeke Vrij onderwijs x x 0 x v x 

Piet Rommens Basisschool De Toekomst x x 0 x x v 

Johan Verriest Karate-do Avelgem x x x x 0 v 

Lut Deseyn schepen van sport     x x 

Koen Van Steenbrugge schepen van sport x v x x   

Francky Platteau diensthoofd sport x x x x x x 

Bram Laevens sportpromotor x x v x x v 

 
 
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. 10/02/15 

 

Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

A   V   E   L   G   E   M 
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ons kenmerk| 
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Francky Platteau 
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2. Antwoord van het gemeentebestuur op de adviezen 2015-01 tem 2015-03 
 

• advies 2015-01: het gemeentebestuur nam in zitting van 23/02/15 acte van de ontbinding 
van ANIMA 2000, van de overdracht van de financiële middelen van ANIMA 2000 via de 
sportraad naar het gemeentebestuur en van de vraag van de sportraad om de resttaken 
van ANIMA 2000 (open houden cafetaria sporthal bij gemeentelijke activiteiten) over te 
nemen. Het gemeentebestuur keurde daarvoor in zitting van 23/02/15 eveneens een 
drankaanbod en tarieven goed voor het cafetaria bij gemeentelijke activiteiten. 
 

• Advies 2015-02: het gemeentebestuur nam in zitting van 23/02/15 acte van de door de 
algemene vergadering van de sportraad vastgestelde jaarrekening 2014 en van het 
overschrijdend saldo (het saldo boven 1.500 euro) dat de sportraad heeft doorgestort naar 
het gemeentebestuur 

 
• Advies 2015-03: het gemeentebestuur nam acte van de vraag van de sportraad om het 

door de sportraad aangepast subsidiereglement ter verdeling van de gemeentelijke 
toelagen aan sportverenigingen te laten goedkeuren door de gemeenteraad. De 
goedkeuring werd geagendeerd op de gemeenteraadszitting van 27 april maar omwille van 
de onduidelijkheid die er toen heerste betreffende het voortbestaan van de Tennisschool, 
verdaagd naar de zitting van 1 juni. Op 1 juni keurde de gemeenteraad het aangepaste 
subsidiereglement goed. De toekomst van de Tennisschool is ook voor volgend seizoen 
verzekerd, in een afgeslankte vorm weliswaar maar onder de veilige vleugels van de 
Tennisclub Avelgem. 

 
3. Adviezen 
 

a. Advies 2015-04: opwaardering vrijetijdssite Outrijve 
 
De raad van bestuur nam kennis van de gunning van de opdracht voor het leveren en 
plaatsen voor 3 opeenvolgende jaren tijdens de zomermaanden van containers voor de 
speelpleinwerking in Outrijve voor een bedrag van 5.379,00 euro exclusief BTW per jaar 
(dit is 19.525,77 euro inclusief BTW voor de 3 jaar).  
 
De raad van bestuur van sportraad heeft volgende vragen: 
 
- gezien dit een huurkost is, wordt deze dienst waarschijnlijk niet betaald vanuit het 

investeringskrediet dat voorzien was voor de opwaardering van de vrijetijdssite in 
Outrijve (200.000,00 euro). Klopt deze veronderstelling? 

- Wordt bij één van de volgende budgetwijzigingen het bedrag voor de opwaardering 
van de vrijetijdssite in Outrijve verminderd ter ‘compensatie’ van de huurkost voor de 
containers? 

 
Gelet op de hoorzittingen die vorig jaar zijn doorgegaan met de gebruikers van de site 
enerzijds en met de omwonenden anderzijds en gelet op de verwachtingen die tijdens 
deze hoorzittingen werden geformuleerd, kan een vermindering van het voorziene 
investeringskrediet voor de opwaardering van de vrijetijdssite te Outrijve deze 
verwachtingen hypothekeren.  

 
De raad van bestuur adviseert dan ook het gemeentebestuur: 
 

- Om het voorziene investeringskrediet voor de opwaardering van de vrijetijdssite 
van Outrijve niet te verminderen 

- Om tijdig (2016) het dossier op te starten om in Outrijve de nodige accommodatie 
te voorzien voor speelpleinwerking en andere gebruikers zodat na de 
zomervakantie 2017 gestart kan worden met de realisatie van dit gebouw / deze 
accommodatie zodat deze klaar is tegen de zomer 2018. 

 
b. Advies 2015-05: reglement accreditatie zwemlesgevers 

 
De raad van bestuur nam acte van onderstaande opmerkingen en voorstellen geformuleerd 
door kandidaat externe zwemlesgevers wat betreft het reglement ter bekoming van een 
accreditatie: 
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• De verzekering: het afsluiten van een persoonlijke verzekering om sporadisch 
zwemlessen te mogen geven is een vrij dure aangelegenheid. Daarom stellen de 
lesgevers voor om, als zij gevraagd worden om zwemlessen te geven, een 
aanvraag hiervoor in te dienen bij de sportdienst. De sportdienst kan dan op basis 
van deze aanvraag de zwemlessen laten verzekeren binnen de ISB-
sportverzekering wat geen meerkost betekent voor het gemeentebestuur. Deze 
werkwijze heeft een dubbel voordeel: 

o  De sportdienst zal op voorhand weten wie als externe lesgever zwemlessen 
zal aanbieden en wanneer dit zal gebeuren (met het huidige reglement 
weet de sportdienst dit niet op voorhand). 

o  De activiteit is zeker verzekerd. Met het huidige reglement zou de 
sportdienst ieder jaar het bewijs van verzekering moeten opvragen aan de 
externe zwemlesgever. 
 

• Het te behalen puntentotaal: voor elke dag dat een externe lesgever een bijdrage 
verleent aan de werking van de sportdienst krijgt hij of zij 1 punt. De lesgever 
moet op jaarbasis 25 punten behalen om een accreditatie te kunnen verkrijgen. Dit 
puntentotaal is te hoog en daarom stellen de kandidaat externe zwemlesgevers 
voor om puntentotaal te verlagen tot 10 punten. 

 
De raad van bestuur van sportraad vindt de vragen en opmerkingen van de externe 
zwemlesgevers gegrond enerzijds omdat het een win-win-situatie voor de 
sportdienstwerking betreft en anderzijds omdat het huidige reglement haar doel 
voorbijschiet (slechts 1 lesgever is geaccrediteerd voor het ogenblik). 
 
Vandaar dat de raad van bestuur het gemeentebestuur adviseert om het reglement als 
volgt te wijzigen: 

 
 

Reglement betreffende de organisatie van zwemlessen in het Avelgemse zwembad Ter 

Muncken 

 

Art.1. 

 

Enkel de gemeentelijke sportdienst en geaccrediteerde lesgevers mogen zwemlessen 

organiseren in het gemeentelijk zwembad Ter Muncken. 

 

Art.2 

 

Om geaccrediteerd te worden voor een volgend schooljaar dient een lesgever:  

 

1. 10 punten te halen in het laatst afgesloten schooljaar inclusief de aansluitende grote 

vakantie. 

 

Er wordt één punt toegekend: 

• per dag (onafhankelijk van het aantal uren) dat een lesgever ingeschakeld werd 

als monitor of vrijwillige begeleider aangesteld door het gemeentebestuur voor 

activiteiten georganiseerd door de gemeentelijke sportdienst; 

• per dag (onafhankelijk van het aantal uren) dat een lesgever als zwemleerkracht 

zwemonderricht tijdens de schooluren heeft gegeven aan leerlingen van 

Avelgemse onderwijsinstellingen in het Avelgemse zwembad; 

• Per dag (onafhankelijk het aantal uren) dat een lesgever als hulpredder werd 

ingeschakeld in het Avelgemse zwembad. 

 

2. Beschikken over het diploma bachelor L.O. of master L.O., ofwel gedurende de laatste 5 

jaar ingeschakeld zijn geweest als zwemlesgever voor minstens 10 volledige 

zwemlessenreeksen georganiseerd door de gemeentelijke sportdienst. 
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Art. 3 

 

Een accreditatie wordt aangevraagd bij het College van Burgemeester en Schepenen en is 

gedurende 1 schooljaar inclusief de aansluitende grote vakantie geldig. 

 

Art.4 

 

Geaccrediteerde lesgevers mogen zwemlessen organiseren onder volgende voorwaarden: 

• Zij moeten hun aanvraag om zwemlessen te mogen organiseren minstens 1 week op 

voorhand bezorgen aan de sportdienst met vermelding van de data en de tijdstippen 

in functie van de aanvraag van de verzekering. 

• Enkel tijdens de vakantieperiodes; 

• Enkel tijdens de openingsuren voor het publiek; 

• Aan maximaal 4 deelnemers per les; 

 

Indien de geaccrediteerde lesgever het zwembad exclusief afhuurt om zwemlessen te 

organiseren, dan valt deze activiteit onder het tarief van de commerciële activiteiten 

 

Art. 5 

 

De deelnemer(s) aan een lesbeurt van een geaccrediteerde zwemlesgever betalen het 

vigerend zwembadtarief (= het inkomgeld) aan de gemeentelijke sportdienst. De 

geaccrediteerde zwemlesgever dient geen inkomgeld te betalen. 

 

Art.6  

 

De accreditatie van een lesgever wordt met onmiddellijke ingang en permanent ingetrokken 

als blijkt dat de geaccrediteerde zwemlesgever zich niet aan de voorwaarden vermeld in 

artikel 4 houdt. 

 
c. Advies 2015-06: huishoudelijk reglement cafetaria 

 
De raad van bestuur besprak het door de commissie beheer en beleid aangepaste 
huishoudelijk reglement van toepassing op het cafetaria in sporthal Ter Muncken. 
 

Eind 2013 ontbond vzw Sportbeheer Avelgem.  Het gemeentebestuur nam alle 
bestaande reglementen van vzw Sportbeheer Avelgem over maar vroeg aan de 
gemeentelijke sportraad om in een eerste fase de huishoudelijke reglementen van 
toepassingen op de diverse sportaccommodaties (HR-SA’s) te herzien en indien 
mogelijk te integreren in één reglement. In een tweede fase werd de sportraad 
gevraagd om ook het huishoudelijk reglement van toepassing op het cafetaria 
(HR-caf) te herbekijken. De sportraadcommissies maakten in 2014 werk van de 
herziening van alle HR-SA’s en integreerde deze reglementen allemaal in één HR-
SA. Dit reglement werd door de gemeenteraad op 22 december 2014 
goedgekeurd. 
 
In het voorjaar van 2015 maakte een werkgroep samengesteld door de 
sportraadvoorzitter, de schepen van sport en het diensthoofd sport werk van de 
herziening van het HR-caf. Als uitgangspunten hierbij werden genomen: 

• Het HR-caf moet zo gelijklopend mogelijk zijn met het HR-SA. Enkel waar er 
specifieke wijzigingen nodig zijn, wordt het HR-caf aangepast. 

• Artikels die in het bestaande reglement van het cafetaria voorkomen en die 
nog van nut zijn, moeten worden ingebouwd in het nieuwe HR-caf. 

 
Het ontwerp van deze herziening werd nog aangepast op basis van een vraag van 
het gemeentebestuur om het vanaf nu ook mogelijk te maken voor erkende 
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verenigingen om gebruik te maken van het cafetaria voor sinterklaasfeestjes, 
eindeseizoensfeestjes, … 
 

De raad van bestuur heeft na het toelichten van dit ontwerpreglement geen bijkomende 
vragen en/of opmerkingen en bekrachtigt het pré-advies van de commissie beheer en 
beleid in een officieel advies om dit aangepaste reglement ter goedkeuring aan te 
bieden aan het gemeentebestuur zodat het van kracht kan worden bij de start van het 
nieuwe seizoen (15/08/15).  
 

d. Advies 2015-07A: erkenning Recreas Avelgem 
 
De raad van bestuur bekrachtigt het pré-advies van de commissie beheer en beleid in 
onderstaand formeel advies: 

 
De sportraad adviseert deze vereniging te erkennen zodat ze dan kan gebruik maken van 
de voordelen van een erkende vereniging (goedkopere huur gemeentelijke accommodatie, 
gratis ontlenen logistiek, …) maar deze vereniging niet te erkennen als 
SPORTvereniging waardoor deze vereniging dan ook niet in aanmerking komt voor een 
subsidie via de verdeling van toelagen onder sportverenigingen.  
 

Argumentatie: 
 
Recreas (recreatief aangepast sporten) Avelgem is een afdeling van de 
overkoepelende Vlaamse federatie Recreas Vlaanderen. Deze afdeling voorziet 
activiteiten, ook niet-sport-activiteiten (knutselen), voor personen met een beperking 
en kan dus niet aanzien worden als een loutere sportvereniging.  
 
Daarnaast bestaat het ‘gevaar’ dat als alle afdelingen van koepelorganisaties (PASAR 
Avelgem, OKRA Sport Avelgem) zouden erkend worden als sportvereniging er aldus 
betoelaagd worden dat er nog meer mondjes zullen zijn om te eten van de beperkte 
subsidiekoek.  

 
Anderzijds wijst de raad van bestuur op de maatschappelijke meerwaarde die deze 
vereniging heeft voor onze gemeente (activiteiten ontplooien voor mensen met een 
handicap). 
 
Vandaar dat het bestuur van de sportraad het pré-advies van de commissie beheer en 
beleid volgt om deze vereniging te erkennen als vereniging dusdanig maar niet als 
sportvereniging. 

 
 

e. Advies 2015-07B: erkenning Dance4Friends 
 

De raad van bestuur bekrachtigt het pré-advies van de commissie beheer en beleid in 
onderstaand formeel advies: 

 
De sportraad adviseert om deze vereniging NIET te erkennen als vereniging en dus ook 
NIET te erkennen als sportvereniging.  
 

Argumentatie: 
 
Dance4Friends vzw is een vzw met zetel in Heestert en met geen enkel bestuurslid uit 
Avelgem, die oorspronkelijk haar werking had in Zwevegem maar nu haar werking 
verplaatst heeft naar de Regency in Avelgem. Alhoewel er in het erkenningsreglement 
geen voorwaarden zijn opgenomen omtrent de plaats van de zetel en/of aantal 
bestuursleden woonachtig in Avelgem, beschouwt de raad van bestuur deze vereniging 
toch als een Zwevegemse vereniging . 

 
Daarnaast wijst de raad van bestuur op de ‘commerciële insteek’ van deze vereniging. 
Het kan niet de bedoeling zijn dat het gemeentebestuur voor dergelijke vereniging 
goedkope accommodatie voorziet alsook niet dat het gemeentebestuur dergelijke 
vereniging betoelaagt. De ‘winsten’ komen immers de danslesgevers ten goede.    
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Tot slot wijst de raad van bestuur op de reeds bestaande 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het gemeentebestuur en dansschool 
ARIADNE. Een tweede dansschool erkennen betekent concurrentie creëren.  
 
Op basis van deze 3 argumenten adviseert de raad van bestuur om deze vereniging 
niet te erkennen als vereniging en dus ook niet te erkennen als sportvereniging. 

 
f. Advies 2015-08: advies op de UIT-pas 

 
De raad van bestuur besprak de UIT-pas en de mogelijke inpassing van het sportaanbod in 
de UIT-pas. 
 

Het gemeentebestuur besliste in zitting van 20 april om in te stappen in de regionale 
UIT-pas. De UIT-pas is een pasje (een kaart) dat kan aangekocht worden 
(vermoedelijke kostprijs 3,00 euro) en dat een dubbele doelstelling nastreeft: 
• Het verhogen van de deelname aan het vrijetijdsleven. 
• De financiële drempel voor deelname aan het vrijetijdsleven voor MIA’s (mensen 

in armoede) verlagen. 
 
Via de UIT-pas: 
• Krijgen MIA’s een korting op het gemeentelijke vrijetijdsaanbod: de deelnemer 

betaalt 20% van de kostprijs, het gemeentebestuur neemt 80% van de kostprijs 
op zich (dus minder inkomsten).  

• Kan iedereen punten verzamelen die dan ingeruild kunnen worden in de regio (13 
gemeenten) tegen een bepaald voordeel. 

 
Een gemeente moet met haar volledig vrijetijdsaanbod instappen in de UIT-pas maar 
bepaalt zelf de ‘diepte’ van deze instap door bijvoorbeeld het aantal te beperken (zie 
verder in het voorstel). 
 

De raad van bestuur:  
 

• vindt de UIT-pas geen meerwaarde  en eerder een parallel lopend circuit naast de 
reeds bestaande financiële tussenkomst van het OCMW voor MIA’s verkregen via 
Vlaamse toelagen. 

• Vindt het systeem van de UIT-pas stigmatiserend: loketpersoneel en wachtende 
personen zullen kunnen zien/horen dat iemand tot de MIA-groep behoort bij een 
inschrijving of aankoop van een ticket. 

• Trekt in twijfel of het volledige UIT-pas verhaal wel opgestart zal kunnen worden in 
het najaar. Er blijken immers nog heel wat vragen/problemen te zijn met: 

o  De te gebruiken software en hardware 
o  De afstemming tussen de diverse participerende gemeenten betreffende: 

� De afbakening van de groep ‘MIA’. 
� Het recupereren van min-inkomsten wanneer mensen uit een andere 

gemeente de gekregen voordelen komen inruilen in hun gemeente. 
o  De nodige opleiding en infomomenten voor het personeel. 

• meent dat het inschakelen van sportverenigingen in dit UIT-pas-verhaal (waarbij 
de deelnemer 20% betaalt, de vereniging zelf 40% op zich neemt, de gemeente de 
overige 40% betaalt) in een latere fase waarschijnlijk niet zal lukken gezien de 
meeste sportverenigingen enerzijds al voldoende leden hebben en ze anderzijds 
door het instappen minder inkomsten zouden krijgen. 

 
Ondanks deze bedenkingen maar gelet op de beslissing van het gemeentebestuur om in te 
stappen in de regionale UIT-pas, adviseert de sportraad om het gemeentelijke 
sportaanbod als volgt in te passen in de UIT-pas : 
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De UIT-pas en het sportaanbod

MIA anderen

20,00% 100,00%

sportacademie € 32,00 reeks (8 lessen) onbeperkt € 6,40 € 32,00 1 per beurt

kleuterturnen € 16,00 reeks (8 lessen) onbeperkt € 3,20 € 16,00 1 per beurt

zwemlessen € 45,00 reeks  (10 lessen) onbeperkt € 9,00 € 45,00 1 per beurt

zwemschool € 45,00 reeks (10 lessen) onbeperkt € 9,00 € 45,00 1 per beurt

€ 30,00 10 beurten onbeperkt € 6,00 € 30,00 1 per beurt

€ 3,00 1 beurt geen tegemoetkoming € 0,60 € 3,00 1 per beurt

€ 20,00 10 beurten onbeperkt € 4,00 € 20,00 1 per beurt

€ 2,00 1 beurt geen tegemoetkoming € 0,40 € 2,00 1 per beurt

€ 30,00 10 beurten onbeperkt € 6,00 € 30,00 1 per beurt

€ 3,00 1 beurt geen tegemoetkoming € 0,60 € 3,00 1 per beurt

sportkampen omnisport € 70,00 per kamp onbeperkt € 14,00 € 70,00 1 per dag

sportieve uitstap sportieve uitstap € 15,00 per uitstap onbeperkt € 3,00 € 15,00 1 per uitstap

 + 12 jaar € 1,80 per beurt geen tegemoetkoming € 0,36 € 1,80 1 per beurt

 7 tot 12 jaar € 1,20 per beurt geen tegemoetkoming € 0,24 € 1,20 1 per beurt

 5 tot 7 jaar € 1,00 per beurt geen tegemoetkoming € 0,20 € 1,00 1 per beurt

 kaart + 12 jaar € 40,00 25 beurten onbeperkt € 8,00 € 40,00 1 per beurt

kaart 7-12 jaar € 25,00 25 beurten onbeperkt € 5,00 € 25,00 1 per beurt

kaart 5-7 jaar € 20,00 25 beurten onbeperkt € 4,00 € 20,00 1 per beurt

trimesterkaart € 30,00 1ste en 2de trim onbeperkt € 6,00 € 30,00 1 per beurt

trimesterkaart € 15,00 3de trim onbeperkt € 3,00 € 15,00 1 per beurt

5-beurten-kaart € 9,00 5 beurten onbeperkt € 1,80 € 9,00 1 per beurt

Omruilen van gespaarde punten (waarde van een punt = 0,30 euro)

bedrag te verzamelen ptn

€ 1,80 6,00

€ 3,00 10,00

€ 3,00 10,00

€ 2,00 6,67

€ 6,00 20,00

Welkomstvoordeel

wie een UIT-pas aankoopt, heeft recht op 1 gratis zwembeurt, geldig tot 1 jaar na de aankoop van de UIT-pas

korting op omnisportkamp

beperkt aantal

zwemmen

badminton

basketbal

yoga

recr activiteiten

voordeel

gratis zwembeurt

type omschrijving EH-prijs eenheid

sportsessies

spaarpunten

gratis badmintonbeurt

gratis yoga-beurt

gratis basketbalbeurt

 
 

 
4. Mandaat aan voorzitter sportraad om de aanpassing van de huurovereenkomst 

afgesloten tussen het gemeentebestuur en KVK Avelgem naar aanleiding van de 

aanleg van het extra terrein in kunstgras te adviseren binnen een kader bepaalt door 

de raad van bestuur 

 

In een overleg tussen het gemeentebestuur enerzijds en KVK Avelgem anderzijds werden wat 
betreft de herziening van de huurovereenkomst naar aanleiding van de aanleg van een extra 
terrein in kunstgras volgende krachtlijnen overeengekomen: 
 

• De huurprijs stijgt niet voor KVK Avelgem. Het gemeentebestuur houdt zich aan haar 
belofte van legislatuur-vaste prijzen voor alle clubs. 

• De nutstoelage voor KVK Avelgem (KVK Avelgem moet zelf alle nutsvoorzieningen 
betalen in tegenstelling met de andere clubs) wordt niet opgetrokken. Een extra terrein 
zal leiden tot extra leden, tot meer dynamiek, … Hieruit moeten meer inkomsten 
worden gehaald door KVK Avelgem om de extra nutskosten te kunnen dragen. 

 
De raad van bestuur sluit zich aan bij deze krachtlijnen. De aanpassing van de 
huurovereenkomst zal zich dus ‘beperken’ tot het ‘inbouwen van het kunstgrasterrein’ in de 
betreffende artikels. Fundamenteel wijzigt er dus niets. 
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Gezien het feit dat het kunstgrasterrein reeds op 1 augustus 2015 zal in gebruik worden 
genomen, rest er nog weinig tijd om de overeenkomst aan te passen en deze ter advies voor te 
leggen aan de raad van bestuur van de sportraad. Vandaar dat de raad van bestuur ter zitting 
aan de voorzitter mandaat verleent om enerzijds te participeren in de werkgroep (schepen, 
sportraadvoorzitter, diensthoofd sport) om de huurovereenkomst aan te passen en anderzijds 
om in zijn naam namens de raad van bestuur een advies te formuleren over de aangepaste 
huurovereenkomst. 
 

 

5. Varia en rondvraag 
 

a. Accommodatie, inrichting en uitrusting: 
 
Stand van zaken aanleg kunstgrasterrein 

 
 

• In elk College wordt er, indien nodig, teruggekoppeld naar de verslagen van de 
werfvergaderingen. Tot op heden wordt voldaan aan de 3 gestelde criteria: binnen het 
budget, binnen de vooropgestelde timing, voldoen aan de gevraagde kwaliteit. 
Schepen Lut en diensthoofd sport Francky wonen wekelijks de werfvergaderingen bij. 
 

• Het College besprak onderstaande vragen van KVK Avelgem: 
 

o De vraag om de compressor van de duikclub los te koppelen van de meter van 
het stadion: dit zal uitgevoerd worden. 
 

o De vraag naar extra berging onder vorm van:  
� een gesponsorde chalet t.h.v. het kunstgrasterrein: het College ging 

niet in op deze vraag. Aan KVK Avelgem werd gevraagd om de reeds 
bestaande berging op orde te zetten. 

� Een afsluitbare zone voor verplaatsbare doelen: door het wijzigen van 
de bestaande en extra omheining in het dossier van het 
kunstgrasterrein, kan dit zonder grote meerkost gerealiseerd worden. 
Het College ging dan ook in op deze vraag gezien enerzijds de 
frequente en aanzienlijke schade aan de verplaatsbare doelen die door 
KVK Avelgem wordt geleden en gezien anderzijds de onveilige situatie 
die ontstaat voor spelende kinderen wanneer de doelen niet 
opgeborgen zijn. 
 

o De vraag naar nazorg bij de renovatie van de natuurgrasterreinen: in 
tegenstelling met vorige jaren werd nu ook de nazorg van de 2 terreinen in 
het stadion vanaf de aanleg tot aan het eerste gebruik in het bestek 
opgenomen. Vorige jaren werd deze nazorg voor wat het maaien betreft door 
de gemeentelijke technische dienst uitgevoerd. Door gebrek aan tijd en het 
juiste materiaal kon dit niet altijd volgens de regels van de kunst uitgevoerd 
worden. Dit jaar moet de aangestelde aannemer instaan voor het maaien en 
extra bemesten zodat de 2 terreinen van het stadion er prima bijliggen bij het 
eerste gebruik (vanaf 1 augustus). Deze meerkost wordt gerecupereerd door 
de heraanleg van het terrein in Outrijve te beperken tot enkel het effenen en 
doorzaaien van het terrein. Belangrijk: KVK Avelgem moet wel instaan voor 
het beregenen van beide terreinen. De sproeirobot werd hiervoor volledig op-
punt-gesteld op kosten van het gemeentebestuur. Het beregenen moet in de 
vroege ochtend of in de vooravond plaatsvinden, bij droog weer, als de zon 
niet of niet fel meer schijnt. 
 

o De vraag om de joggingpiste deels of volledig te verharden omwille van de 
vuilafzetting van de gemalen baksteen zowel in de accommodatie 
(kleedkamers, kantine) als op het toekomstige kunstgrasterrein. Het College 
ging niet in op deze vraag. Het studiebureau bevestigde dat de gemalen 
baksteen niet schadelijk is voor het kunstgrasterrein. Er zullen 
schoonlooproosters aanwezig zijn waar de schoenen kunnen worden 
‘afgeschraapt’ alvorens het kunstgrasterrein te betreden en gemalen baksteen 
wordt ook gemakkelijk weggespoeld (door regen) op een kunstgrasterrein. De 
meeste schade aan een kunstgrasterrein wordt berokkend door organisch 
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materiaal (bladeren, takken, …) omdat deze aanleiding geven tot mosvorming 
waardoor de afvoergaatjes in de kunstgrasmat en de onderliggende 
schokabsorberende mat gaan verstoppen waardoor afvoer van regenwater 
verhinderd wordt. 

 
Relighting sportzaal 1 
 
de relighting werd gegund aan de firma Dewitte-Vandecaveye uit Wingene. De werken 
werden uitgevoerd tussen 20 en 24 april. Er is alleszins voldoende (meer dan vroeger) 
lichtsterkte en alle schakelingen blijken tot op heden goed te functioneren. Verrassend 
is wel dat bij de keuring een aantal zaken werden afgekeurd die eerder dit jaar 
(21/01/2015) wel goedgekeurd werden door het zelfde keuringsorganisme. Wordt dus 
vervolgd. 
 

b. Interne werking: (dit zal tevens meegedeeld worden op de eerstvolgende algemene 
vergadering) 
 
• FC ’t Geheim en FC Sportwereld, 2 liefhebbersvoetbalploegen die aantreden op het 

terrein in Kerkhove, hebben hun werking stopgezet en hun vereniging ontbonden 
wegens te weinig spelers. 

• Tennisschool Avelgem heeft haar werking voor komend seizoen ingekrimpt. Er was 
even vrees voor volledige stopzetting maar onder de veilige vleugels van de 
Tennisclub Avelgem is er een oplossing gekomen. 

 
c. Huldiging sportlaureaten: 

 
o Opmerkingen financiële dienst inzake factuur catering 

 

De factuur van ’t Keukentje voor de toastjes is aan de zeer hoge kant: 1062,50 euro + 

BTW voor 850 toastjes. Deze opmerking werd terecht gemaakt door de financiële 

dienst. De raad van bestuur sluit zich aan bij de voorstellen van de commissie 

promotie: 

 

o ’t Keukentje ervan op de hoogte brengen dat de kostprijs aan de hoge kant is 
en dat er misschien anderen bevraagd zullen worden.  
 

o Een aantal andere traiteurs bevragen en de goedkoopste eruit filteren. 
 

o Zelf kijken om voor versnaperingen te zorgen. Lien bekijkt of dit eventueel via 
de leerlingen van het gemeenschapsonderwijs kan gerealiseerd worden tegen 
kostprijs. Deze optie geniet de voorkeur van de raad van bestuur. 

 

o Clubkampioenen De Snoevers. 

De Snoevers wensen dit jaar 2 clubkampioenen in te dienen. Dit omdat ze met teveel 
leden zijn om allemaal tezelfdertijd te kunnen deelnemen aan de wedstrijden van het 
clubkampioenschap. Daarnaast zijn er ook leden die aangesloten zijn bij andere 
visverenigingen waardoor deze leden niet kunnen deelnemen aan de wedstrijden voor 
het clubkampioenschap die op zaterdag gehouden worden. Daarom organiseren ze dit 
jaar 2 clubkampioenschappen: een reeks op zaterdag en een reeks op zondag. Dit zal 
dan ook leiden tot een ‘zaterdag-kampioen’ en tot een ‘zondag-kampioen’. De 
meerkost beperkt zich tot 1 trofee. Moesten ook andere visverenigingen met dergelijk 
praktisch probleem geconfronteerd worden, dan zullen we dit ook voor deze clubs 
moeten toestaan. De raad van bestuur gaat akkoord met deze uitzondering. 

 

o Opname huldiging in programma Spikkerelle omwille van SABAM 

 

De huldiging (inclusief de act) wordt niet opgenomen in de programmatie van 

Spikkerelle die doorgegeven wordt aan SABAM. Vandaar dat de kans bestaat dat de 

sportraad van SABAM een factuur ontvangt als de artiest in kwestie aangesloten is bij 

SABAM. De meest eenvoudige oplossing is dat de sportraad (net zoals nu) deze factuur 
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betaalt. De werkingskosten van de sportraad zijn toch ruim genoeg en op het einde van 

het jaar vult het gemeentebestuur het saldo van de jaarrekening van de sportraad aan  

 
 
 
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 
2015-04 project vrijetijdssite Outrijve varia CBS 15/06/15 CBS 15/06/15 

2015-05 reglement accreditatie externe 
zwemlesgever 

secretariaatsmodule CBS 15/06/15 

2015-06 aanpassing huishoudelijk reglement 
cafetaria 

secretariaatsmodule GR 29/06/15 

2015-07A erkenning Recreas Avelgem secretariaatsmodule CBS 15/06/15 
2015-07B erkenning Dance4Friends secretariaatsmodule CBS 15/06/15 
2015-08 advies inzake UIT-pas varia CBS 15/06/15 CBS 15/06/15 
 


