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Betreft : verslag algemene vergadering sportraad 
 

Aanwezigheden leden 

 

Aanwezig: 24 

 

instantie 23-nov 

Avelgemse Duikschool Dalton x 

Bekaert Lijnvissers x 

De Gouden Karpervissers x 

De moedige duif Outrijve x 

De Moedige Zangers Avelgem x 

deskundige X 

FC De Paljas x 

FC Paljaskes x 

Gemeenschapsonderwijs Avelgem X 

Hippodroom De Oude Schelde Outrijve x 

Kerdavo X 

Kloron Yachting Club Avelgem x 

KM De Boomgaardvink Waarmaarde x 

KM De Zingende Vogels Avelgem x 

Koninklijke Basket Avelgem vzw X 

No Limit Team Avelgem x 

Run For Fun x 

Scheldezonen x 

Skibo x 

Tennisclub Avelgem X 

Ter Muncken Smashers x 

Vissersclub "Onder Ons" Outrijve x 

VK Moduleo x 

Wielerclub Demeyer Hand in Hand x 
 

Verontschuldigd: 6 

 

instantie 23-nov 

Basisschool De Toekomst V 

Club Rugge V 

Karate-Do V 

KVK Avelgem V 

Sint-Jan Berchmanscollege V 

Wielertoeristenclub Olympia V 

 

Afwezig: 1 

 

instantie 23-nov 

Koninklijke Lijnvissersclub De Snoevers 0 

 

Minstens de helft van de leden moet aanwezig zijn om de vergadering te kunnen laten 

doorgaan. 24 van de 31 leden zijn aanwezig, de vergadering mag doorgaan. 

A   V   E   L   G   E   M 
 

uw kenmerk| 
ons kenmerk| 

 
151123 verslag AV 

|contact 
|datum 

Francky Platteau 
24/11/15 
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Aanwezigheden waarnemers 

 

Aanwezig: 2 

 

CD&V Deseyn Lut 

sportdienst Platteau Francky 

 

Verontschuldigd: 1 

 

sp.a Platteau Sandra 

 

Afwezig:  

 

Gemeentebelangen Kempinaire Jan 

N-VA Van Seymortier Kris 

 

 

 

1. Overlopen en goedkeuren vorig verslag d.d. 10/02/15 
 

Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Ledenlijst 
 

• De algemene vergadering neemt acte van het stopzetten van volgende verenigingen: 
o  Liefhebbersvoetbalploeg FC ’t Geheim 
o  Liefhebbersvoetbalploeg FC Sportwereld 
o  Motorclub ‘Motorvrienden Avelgem’ 

 
• De algemene vergadering neemt acte van de integratie van Tennisschool Avelgem vzw in 

Tennisclub Avelgem vzw. Hierdoor is Tennisclub Avelgem vzw een integrale 
competitievereniging geworden (een ‘grote’ club met jeugdwerking) wat van belang is bij 
de subsidieverdeling. 
 

• De algemene vergadering neemt acte van volgende wijzigingen wat betreft 
sportraadafgevaardigden: 

o  Voor Wielerclub Demeyer Hand in Hand: Stephan Demets wordt de nieuwe 
sportraadafgevaardigde voor deze vereniging. Hij vervangt Kristof Balcaen. 

o  Voor de Gouden Karpervissers: Freddy Vanderschelden wordt de nieuwe 
sportraadafgevaardigde voor deze vereniging. Hij vervangt Geert Deprez. 

 
3. Goedkeuring begroting 2016 
 

De werkingstoelagen voor alle gemeentelijke adviesraden worden sedert 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 2015 meer dan 
1.500,00 euro op haar rekening staan heeft dan moet het bedrag boven de 1.500,00 
euro teruggestort worden aan het gemeentebestuur. Als uit de jaarrekening blijkt dat 
de sportraad op 31 december 2015 minder dan 1.500,00 euro op haar rekening staan 
heeft dan vult het gemeentebestuur dit bedrag aan tot 1.500,00 euro. 

• De sportraad mag 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 
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voorbije 5 jaar van de wandeltocht Joost en mag daarom ook ‘terugvloeien’ naar dit 
initiatief. Deze toelage werd voor een eerste keer toegekend in 2014, voor een tweede 
keer in 2015 en zal voor een derde keer worden toegekend in 2016. 

 
Op basis van dit alles, is de onderstaande sportraadbegroting 2016 zeer eenvoudig: 
 

 

hoofdrubriek subrubriek in uit

saldo saldo vorig boekjaar bedrag A € 0,00

toelage gemeentelijke werkingstoelagen bedrag B = 1500 euro  - bedrag A € 0,00

werkingskosten werkingskosten € 0,00 bedrag A + bedrag B

bedrag A + bedrag B bedrag A + bedrag B

€ 0,00

hoofdrubriek subrubriek in uit

ondersteuningsbudget    restsaldo € 750,00 € 0,00

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

€ 750,00 € 250,00

€ 500,00eindsaldo 2016

totaal

BEGROTING 2016

ONDERSTEUNINGSBUDGET 2016 

totaal

eindsaldo 2016

 
 
 
 De algemene vergadering keurt deze begroting 2016 ter zitting unaniem goed. 
 
4. Overlopen geformuleerde adviezen 2015 
 

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. Het gemeentebestuur nam acte van deze 
ontbinding. 

 
 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; 
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• het uitbetalen van de vrijwilligerskostenvergoedingen aan de vrijwilligers die het 
cafetaria op woensdagnamiddag open houden. 

 
Het gemeentebestuur volgde het advies van de sportraad en nam de resttaken van ANIMA 
volledig over. 

 
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. 

 
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 gemeenteraad om reeds dit begrotingsjaar te kunnen 
worden toegepast. 
 
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 had daaromtrent volgende vragen voor het 
gemeentebestuur: 
 
- 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? 
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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 adviseerde dan ook het gemeentebestuur: 
 

- Om het voorziene investeringskrediet voor de opwaardering van de vrijetijdssite van 
Outrijve niet te verminderen met de som nodig voor de huur van de containers voor de 
speelpleinwerking. 
 

- 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. 

 
Het gemeentebestuur volgde dit advies volledig. 
 
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 reeds bestaande reglement ter 
bekoming van een accreditatie om privé-zwemlessen te mogen geven in het Avelgemse 
zwembad: 
 

• 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 bestaande 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 
was op het moment van dit advies geaccrediteerd). 
 
Vandaar dat de raad van bestuur het gemeentebestuur adviseerde om het reglement te 
wijzigen en daarmee rekening te houden met de vragen van de externe zwemlesgevers.  
 
Het gemeentebestuur ging in op dit advies van de sportraad en wijzigde het reglement 
rekening houdende met de vragen van de externe zwemlesgevers. 

 
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.  
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Onderstaande cursieve tekst verduidelijkt waarom dit reglement moest aangepast worden. 
 

(toelichting: 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 verenigingen om gebruik 
te maken van het cafetaria voor sinterklaasfeestjes, eindeseizoensfeestjes, vergaderingen, 
opleidingen, … 

 
De raad van bestuur bekrachtigde, na bespreking, het door de commissie aangepaste 
reglement in een officieel advies en bood het aangepaste reglement ter goedkeuring aan aan 
het gemeentebestuur zodat het reglement van kracht kon worden bij de start van het nieuwe 
seizoen (15/08/15). 
 
 
Belangrijk voor de erkende verenigingen: 

 
het cafetaria kan dus vanaf dit seizoen (15/05/15) gratis gebruikt worden voor 
opleidingen, vergaderingen, … zo lang er geen drank te koop aangeboden wordt (een 
gratis drankje aanbieden mag dus wel). Van zodra een activiteit gepaard gaat met 
drankverkoop moet er voor het gebruik van het cafetaria betaald worden. 

 

 
Advies 2015-07A: erkenning Recreas Avelgem 

 
De raad van bestuur adviseerde het gemeentebestuur om 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.  

 
Het gemeentebestuur volgde dit advies.  
 
Recreas Avelgem heeft intussen de sportraad gevraagd om haar advies te herzien maar op 
basis van bijkomend onderzoek van het erkenningscomité blijft de raad van bestuur bij haar 
oorspronkelijk advies.  
 

Argumentatie 
 

Conform het gemeentelijk erkenningsreglement kan een vereniging erkend worden als 
sportvereniging als die vereniging een sportwerking kan aantonen. Binnen onze gemeente 
worden er echter geen administratieve sporen aangetroffen van een aparte sportwerking 
van Recreas Avelgem. De sportactiviteiten die Recreas Avelgem inbrengt, worden bij de 
gemeentelijke instanties aangevraagd door de Vlaamse Liga voor Gehandicaptensport en 
het is ook deze instantie die de afrekeningsfacturen krijgt voor deze activiteiten.  

 
Maar er is meer. Stel dat het gemeentebestuur Recreas Avelgem toch zou erkennen als 
sportvereniging, dan kan conform het gemeentelijke subsidiereglement,  deze vereniging 
niet gesubsidieerd worden als sportvereniging.  Het erkenningscomité stelde immers vast 
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dat de activiteiten van deze vereniging reeds betoelaagd worden via de gemeentelijke 
cultuursubsidie die aangevraagd en verkregen wordt door de erkende Avelgemse 
cultuurvereniging Vlaamse Liga voor Gehandicaptensport. Eenzelfde activiteit/werking kan 
geen 2x betoelaagd worden uit 2 verschillende gemeentelijke subsidiekredieten.  

 
Advies 2015-07B: erkenning Dance4Friends 

 
De sportraad adviseerde 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.    
 
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 adviseerde de raad van bestuur om deze vereniging niet 
te erkennen als vereniging en dus ook niet te erkennen als sportvereniging. 

 
Het gemeentebestuur volgde dit advies. 

 
Advies 2015-08: advies op de UIT-pas 

 
Het gemeentebestuur besliste in zitting van 20 april 2015 om in te stappen in de regionale UIT-
pas. De UIT-pas is een pasje (een kaart) dat kan aangekocht worden (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. 

 
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. 

• 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. 
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Ondanks deze bedenkingen maar gelet op de beslissing van het gemeentebestuur om in te 
stappen in de regionale UIT-pas, adviseerde de raad van bestuur om vanuit de sportdienst in te 
stappen met een beperkt aanbod. 
 
Sedert half november 2015 is de UIT-pas operationeel in het sportcentrum: 

• er kunnen voorlopig enkel puntjes gespaard worden voor deelname aan badminton, 
basketbal, yoga en zwemmen (als die activiteiten georganiseerd worden door de 
sportdienst, dus niet door clubs). Er kan maximaal 1 punt per week in het 
sportcentrum gespaard worden. Daarnaast kunnen er ook punten gespaard worden bij 
activiteiten in Spikkerelle of in de bibliotheek. Als iemand 10 punten gespaard heeft, 
kan hij dit inruilen bij de sportdienst voor ofwel een gratis zwembeurt, ofwel een gratis 
yoga-beurt, ofwel een gratis badminontbeurt ofwel een gratis basketbalbeurt. 

• er worden voorlopig vanuit de sportdienst geen ‘producten’ aangeboden waarop MIA’s 
een korting van 80% kunnen krijgen. 

 
Advies 2015-09: advies op de huurovereenkomst voor het stadion en op het gebruiksreglement 
voor het kunstgrasterrein 

 
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 sloot zich aan bij deze krachtlijnen. De aanpassing van de 
huurovereenkomst moest zich dus ‘beperken’ tot het ‘inbouwen van het kunstgrasterrein’ in de 
betreffende artikels. Fundamenteel mocht er dus niets wijzigen. 
 
Een werkgroep (schepen, sportraadvoorzitter, diensthoofd sport) paste de huurovereenkomst 
aan en ontwierp ook een gebruiksreglement voor het kunstgrasterrein.  
 
De voorzitter van de sportraad kreeg van de raad van bestuur mandaat om beide dossiers te 
bekrachtigen in een formeel advies.  
 
De sportraadvoorzitter gaf zijn akkoord op zowel de aangepaste huurovereenkomst als op het 
gebruiksreglement in een formeel advies gericht aan het gemeentebestuur waarna het 
gemeentebestuur beide teksten goedkeurde. 

 
 

Advies 2015-10: advies op het gemeentebudget 2016 
 

Vanuit de commissie beheer en beleid werden voorstellen gedaan om op te nemen in het 
budget 2016. Gezien de krappe timing (het budget 2016 wordt tijdens de gemeenteraad van 
30 november aanstaande reeds besproken) werden deze voorstellen reeds doorgegeven aan 
het gemeentebestuur en konden deze voorstellen door de raad van bestuur niet meer 
geofficialiseerd worden in een officieel advies. In principe zal de gemeenteraad op 30 november 
aanstaande wel  rekening houden met deze voorstellen. 

 
Het betreft: 
• Voorzien van budget voor dakdichting van het sportcentrum: nu sijpelt het water bij 

regenval op verschillende plaatsen binnen wat tot gevaarlijke situaties leidt. Daarom wordt 
voorgesteld om het volledige dak van de ‘oude sporthal’ aan te pakken (nieuwe 
dakdichting + isolatie) alsook de ‘verbindingen’ tussen de oude sporthal en de 
aangebouwde delen (nieuwe sporthal, zwembad, stadion) die tevens zwakke plekken 
blijken bij regenweer. 
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• Voorzien van een budget voor de volledige hernieuwing van de toevoerleidingen voor de 
douches van de sporthal en het zwembad. De oorspronkelijke galvanisé-leidingen zijn 
nagenoeg dichtgeslibd waardoor er weinig water uit de diverse douchekoppen komt.  

• Voorzien van een budget voor de oppuntstelling van de veldverlichting van terrein 1 en 
terrein 2 van het voetbalstadion. Uit metingen blijkt dat de veldverlichting van deze 
terreinen volgend jaar niet meer zal voldoen aan de normen opgelegd door de KBVB 
(Koninklijke Belgische Voetbalbond). Het voorstel is om de verlichting van terrein 1 
volledig te vernieuwen (eventueel LED-verlichting) en de goede armaturen van terrein 1 te 
recupereren en bij te plaatsen op terrein 2. 

 
Het totaal bedrag voor deze 3 projecten wordt geraamd op 75.000 euro. Het in de 
meerjarenbegroting voorziene bedrag voor dergelijke projecten is ontoereikend vandaar dat 
extra krediet moet gevonden worden door het gemeentebestuur voor deze projecten. 
 
Naast deze 3 projecten, wordt in 2016 ook een aanvang genomen met het dossier ‘aanleg van 
een 4de tennisterrein’. Voor dit project is er voldoende budget opgenomen in de 
meerjarenbegroting. 

 
Advies 2015-11: toekomst van het voetbalterrein in Kerkhove 

 
De commissie beheer en beleid vernam dat de uitbater van café De Paljas in Kerkhove zijn 
café te huur had gesteld. Het gemeentebestuur huurt in Kerkhove enerzijds het voetbalterrein 
van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) en anderzijds de kleedkamers voor dit 
voetbalterrein van de uitbater van de Paljas. Als een nieuwe uitbater van de Paljas andere 
intenties zou hebben met zijn accommodatie en geen kleedkamers meer zou voorzien, dan 
stelt er zich daar een probleem. De gemeente zou in Kerkhove dan beschikken over een 
voetbalterrein zonder kleedkamers. Zelf kleedkamers bouwen of plaatsen kan het 
gemeentebestuur daar niet aangezien de gronden waarop het voetbalterrein ligt dus eigendom 
zijn van de VMM en niet van de gemeente. 
 
De commissie pré-adviseert dat het gemeentebestuur hier proactief optreedt en dat het, van 
zodra de nieuwe uitbater gekend is, gesprekken aanknoopt met deze nieuwe uitbater om niet 
voor voldongen feiten te komen te staan bij de start van volgend voetbalseizoen. 
 
De raad van bestuur volgde de mening van de commissie en bekrachtigde in zitting van 
23/11/15 dit pré-advies in een officieel advies.  
 
Dit advies zal eerstdaags overgemaakt worden aan het gemeentebestuur. 
 
Advies 2015-12: huurovereenkomst tennisterreinen 

 
De huurovereenkomst afgesloten tussen het gemeentebestuur en de Tennisclub Avelgem vzw 
eindigt op 1 maart 2016. De commissie pré-adviseert de raad van bestuur om het 
gemeentebestuur te vragen om de bestaande overeenkomst ongewijzigd met 1 jaar te 
verlengen (tot 1 maart 2017). In 2017 zal immers normaliter het 4de terrein gerealiseerd zijn 
zodat op 1 maart 2017 een herziene huurovereenkomst kan afgesloten worden.  

 
De raad van bestuur sloot zich aan bij de mening van de commissie en bekrachtigde in zitting 
van 23/11/15 dit pré-advies in een officieel advies. 
 
Dit advies zal eerstdaags overgemaakt worden aan het gemeentebestuur. 

 
Advies 2015-13: advies op de subsidieverdeling 2015 

 
Alle 29 erkende verenigingen werden aangeschreven. Alle 29 erkende verenigingen haalden 
hun aanvraagformulieren op. 28 van de 29 erkende verenigingen dienden effectief een 
subsidieaanvraag in. De motorclub ‘Motorvrienden Avelgem’ liet weten dat zij haar werking 
stopte en dus ook geen aanvraag wenste in te dienen.  
 
De subsidieverdeling werd voorbereid door de sportdienst, overlopen en besproken door de 
commissie beheer en beleid in zitting van 9 november 2015 en bekrachtigd door de raad van 
bestuur in zitting van 23 november 2015.  
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Onderstaande verdeling zal in een officieel advies aan het gemeentebestuur worden 
overgemaakt met de vraag om tot uitbetaling over te gaan. 
 

opmerking

werkings-

toelage

jeugd-

toelage

impuls-

toelage
totaal

integrale competitievereniging Damesvolleybalclub Kerdavo € 1.966,10 € 164,00 € 1.536,49 € 3.666,59

integrale competitievereniging Koninklijke Basket Avelgem vzw € 2.064,41 € 164,00 € 1.669,20 € 3.897,61

integrale competitievereniging KVK Avelgem € 2.752,53 € 164,00 € 2.232,02 € 5.148,55

integrale competitievereniging No Limit Team Avelgem € 2.359,32 € 164,00 € 1.684,25 € 4.207,57

integrale competitievereniging Tennisclub Avelgem
samensmelting met 

tennisschool 2014- € 2.457,63 € 164,00 € 2.044,04 € 4.665,67

liefhebbersploeg gebonden aan een federatie Club Rugge € 172,27 € 172,27

liefhebbersploeg gebonden aan een federatie FC De Paljas € 172,27 € 172,27

liefhebbersploeg gebonden aan een federatie VK Moduleo € 172,27 € 172,27

liefhebbersploeg gebonden aan een federatie Sportwereld gestopt in 2015 € 0,00 € 0,00

liefhebbersploeg niet gebonden aan een federatie FC Paljaskes € 172,27 € 172,27

organisatievereniging Hippodroom De Oude Schelde Outrijve € 525,00 € 525,00

organisatievereniging Kloron Yachting Club Avelgem € 150,00 € 150,00

organisatievereniging Wielerclub Demeyer Hand in Hand Outrijve 3 wedstrijden € 1.125,00 € 1.125,00

parasportvereniging Motorvrienden Avelgem niet ingediend € 0,00 € 0,00

parasportvereniging (duivensport) De Moedige Duif Outrijve € 200,00 € 200,00

parasportvereniging (vinken) De Moedige Zangers Avelgem € 200,00 € 200,00

parasportvereniging (vinken) KM De Zingende Vogels Avelgem € 200,00 € 200,00

parasportvereniging (vinken) organisator vinkenkampioenschap groot-Avelgem € 300,00 € 300,00

parasportvereniging (vissen) Bekaert Lijnvissers € 200,00 € 200,00

parasportvereniging (vissen) De Gouden Karpervissers € 200,00 € 200,00

parasportvereniging (vinken) KM De Boomgaardvink Waarmaarde € 200,00 € 200,00

parasportvereniging (vissen) Koninklijke Lijnvissersclub De Snoevers € 200,00 € 200,00

parasportvereniging (vissen) Scheldezonen € 200,00 € 200,00

parasportvereniging (vissen) Vissersclub "Onder Ons" Outrijve € 200,00 € 200,00

parasportvereniging (vissen) organisator viskampioenschap groot-Avelgem € 300,00 € 300,00

partiële competitievereniging Karaté-do Avelgem € 430,67 € 32,00 € 462,67

partiële competitievereniging Run for Fun € 376,84 € 376,84

partiële competitievereniging Skibo € 602,94 € 32,00 € 634,94

partiële competitievereniging Ter Muncken Smashers € 215,33 € 215,33

vereniging zonder competitie A.D.Dalton € 619,09 € 16,00 € 635,09

vereniging zonder competitie Wielerclub Avelgem (WCA) € 150,73 € 150,73

vereniging zonder competitie Wtc Olympia € 215,33 € 215,33

cyclocross € 0,00 € 0,00

ANIMA ANIMA bestaat niet meer € 0,00 € 0,00

totaal € 19.100,00 € 900,00 € 9.166,00 € 29.166,00

categorie vereniging
2015

 
Advies 2015-14: afschakelingsplan 

 
De gemeente Avelgem zit in fase 6 en 7 van het afschakelingsplan. Wanneer er deze winter 
tekort aan elektriciteit is, wordt eerst fase 8 afgeschakeld, daarna fase 7, daarna fase 6, … 
 
Waar de gemeente Avelgem vorig jaar niet opgenomen was in het afschakelingsplan, zou het 
dit jaar kunnen dat bij elektriciteitstekort de stroom op bepaalde dagen door GASELWEST 
wordt uitgeschakeld tussen 17u en 20u. 
 
Dit heeft gevolgen voor de sportaccommodaties. De raad van bestuur zal daarom onderstaand 
advies overmaken aan het gemeentebestuur: 
 
• Wat betreft te nemen maatregelen bij toepassing van het afschakelingsplan: 

o Voor sporthal en voetbalterreinen: 
� Geen bezetting toelaten tussen 17u en 20u 
� Indien dit trainingen betreft: deze gewoon laten wegvallen, niet verplaatsen. 
� Indien dit wedstrijden betreft: deze op andere datum en/of tijdstip inplannen. 
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o Voor het zwembad: 

� Geen bezetting toelaten tussen 17u en 20u 
� Alle activiteiten tussen 17u en 20u vallen gewoon weg en worden dus niet 

verplaatst. 
� Met Cofely op voorhand de technisch kant van deze mogelijke stroom-

onderbreking te bekijken. 
 

• Wat betreft de communicatie hieromtrent: 
o Alle gebruikers van de sportaccommodatie hiervan op voorhand op de hoogte te 

brengen. 
o De verantwoordelijkheid voor het opvolgen of er al dan niet afgeschakeld zal 

worden, bij de gebruiker zelf te leggen. 
 
5. Huldiging sportlaureaten:  
 

• Vrijdag 05/02/16 – Spikkerelle 
 

• Ter zitting wordt nogmaals een oproep gedaan om kandidaten in te dienen voor 31/12/15. 
Formulieren hiervoor kunnen bekomen worden bij de sportdienst. Momenteel zijn enkel 
maar onderstaande kandidaturen ingediend: 
 
nr vereniging kandidaat prestatie opmerking

1 KVK Avelgem interprovinciale U16 winnaar internationaal tornooi Holand Cup

2 KVK Avelgem Johan Pauwels 20 jaar voorzitter

3 Kerdavo Noël Vandenberghe meer dan 50 jaar inzet voor de club 2x kandidaat

4 Kerdavo 1ste ploeg promotie naar 1ste provinciale

5 Zingende Vogels Libbrecht Eric kampioen groot Avelgem

6 De Snoevers De Raedt Joachim vrijwilliger

7 De Snoevers Declercq Ronny clubkampioen

8 De Snoevers Van Severen Nico eerste Avelgemnaar in clubkampioenschap

9 Onder Ons Outrijve Beert Rik clubkampioen

10 De Gouden Karper Eggermont Marnic clubkampioen

11 Scheldezonen Vercoutere Koen kampioen groot Avelgem

12 Scheldezonen Vaneeckhout Pedro clubkampioen  
 

6. Sportradenavond 1 december 2015:  
 
Op 1 december 2015 organiseert de Burensportdienst (een samenwerkingsverband tussen 
Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Kuurne, Harelbeke, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem) haar 
jaarlijkse infoavond voor gemeentelijke sportraden. Dit jaar is onze gemeente de 
gastgemeente en nemen wij dus de organisatie op ons. Thema van de infoavond is ‘wat met de 
sportraad na het wegvallen van het ‘sport-voor-allen-decreet’.  
 

Toelichting: 
 

De Vlaamse overheid besliste om met ingang van 1 januari 2016 alle sectorale decreten te 
schrappen. Het ‘sport-voor-allen-decreet’, de enige wetgevende tekst die het 
bestaansrecht van een gemeentelijke sportraad garandeert, verdwijnt aldus ook. Alhoewel 
een gemeente nog altijd wettelijk verplicht blijft om inspraak in haar beleid te organiseren, 
hoeft dit dus wettelijk niet meer te verlopen via de bestaande adviesraden.  
 
Tijdens deze infoavond gaan we samen op zoek naar argumenten om het bestaan van de 
sportraad te blijven garanderen. Er wordt  gewerkt in 3 themagroepen waarbij elke 
deelnemer elke themagroep doorloopt: 
• Thema 1: wat zijn de kerntaken van de sportraad? 
• Thema 2: samen sterk, liever apart, liever een andere vorm? 
• Thema 3: intenties voor de nabije toekomst 
 
Daarna wordt plenair teruggekoppeld uit de 3 themagroepen en worden de bevindingen in 
een slottekst gegoten die als argumentatienota kan dienen mocht een gemeentebestuur de 
intentie hebben om haar sportraad af te schaffen. 
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7. Avelgem: sportelgemeente 2015 
 

Ook dit jaar voldoet onze gemeente weer aan alle criteria opgelegd door BLOSO om gehuldigd 
te worden als ‘Sportelgemeente’. De criteria zijn onder andere: 

• Regelmatig overleg met seniorenverenigingen inzake sport 
• Voldoende sportaanbod organiseren voor senioren (50-plus) 
• Voldoende communiceren over het sportaanbod voor senioren 
• Minstens 1 evenement voor senioren organiseren 

 
De huldiging gaat door op 9 december in Damme. Onze gemeente kan echter niet aanwezig 
zijn op deze huldiging. Onze plaquette zal achteraf door BLOSO bezorgd worden. 
 
2015 is het laatste jaar dat BLOSO deze campagne heeft gevoerd. De gemeente Avelgem is 
wel van plan om ook in 2016 en volgende jaren het sportaanbod voor senioren minstens te 
behouden. 
 

8. Vooruitblik op 2016 
 

Het wegvallen van het ‘sport-voor-allen-decreet’ biedt ook opportuniteiten.  De gemeenten zijn 
vanaf 2016 niet meer gebonden aan de voorwaarden vermeld in dit decreet.  
 
Dit biedt de kans om: 
 

• Het subsidiereglement te herzien en te schrijven ‘op maat van Avelgem’. Krachtlijnen 
hierbij zullen zijn: 
 
o  Waarop wenst het gemeentebestuur het accent te leggen (jeugdwerking, 

breedtesport, competitiesport, topsport, …)? 
o  Herzien = vereenvoudigen -> ‘keep it simple’ zowel om een aanvraag in te vullen, 

een aanvraag in te dienen als om de subsidie te berekenen 
o  Herzien = moderniseren -> b.v. online-aanvragen mogelijk maken 
o  Subsidies per vereniging zo weinig mogelijk laten schommelen in een legislatuur (dus 

niet het ene jaar een hoge subsidie en het jaar erop een aanzienlijke lagere 
subsidie voor een vereniging) 

 
Zoals bij elke herziening van een reglement zal het voorbereidende werk verricht 
worden door de sportraadvoorzitter, de schepen van sport en het diensthoofd sport 
waarbij dan telkens teruggekoppeld wordt naar de commissie beheer & beleid, naar 
de raad van bestuur en naar de algemene vergadering. 

 
• Na te denken over de structuur van de sportraad: moeten we verder werken met 

commissies, een raad van bestuur en een algemene vergadering of kunnen we onze 
werking beperking tot een raad van bestuur en een algemene vergadering? Dit is 
voorlopig nog een open vraag. 

 
9. Varia en rondvraag 
 

o Volgende vergadering: datum nog niet gekend. Uitnodiging volgt. 
 

 
 
Verslaggever: Francky Platteau, diensthoofd sport  

namens en met goedkeuring van het verslag door 
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