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Betreft : verslag raad van bestuur – maandag 23/11/15 – sportcentrum – 19u00 
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Sammy Coulembier KB Avelgem x v v x x x x 

Heidi Vandamme Kerdavo Avelgem x x x V x v x 

Guy Vercoutere TC Avelgem V v x x 0 x x 

Chris Ghysels KVK Avelgem x x x 0 x v v 

Petra Depaepe No Limit Team x v x VV 0 v v 

Lien Vandermeersch Gemeenschapsonderwijs x x x x x x x 

Lieven Seynaeve deskundige x x x x x x x 

Jules Eggermont vinkenverenigingen x x v x x x x 

Luc Vanhamme visverenigingen x x x x x x x 

Jean Claude Callewaert SKIBO x x x x x v x 

Lieve Vanwambeke Vrij onderwijs x x 0 x v x v 

Piet Rommens Basisschool De Toekomst x x 0 x x v v 

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

Lut Deseyn schepen van sport     x x x 

Koen Van Steenbrugge schepen van sport x v x x    

Francky Platteau diensthoofd sport x x x x x 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. 09/06/15 

 

Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Antwoord van het gemeentebestuur op de adviezen 2015-04 tem 2015-09 
 

Aangezien dit enkel actename is en deze adviezen ook worden toegelicht tijdens de 
aansluitende algemene vergadering, wordt dit punt enkel tijdens de algemene vergadering ten 
gronde overlopen en is dit punt dan ook terug te vinden in het verslag van de algemene 
vergadering. 

A   V   E   L   G   E   M 
 

uw kenmerk| 
ons kenmerk| 

 
151123 verslag rvb 

|contact 
|datum 

Francky Platteau 
24/11/15 
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3. Adviezen 
 

a. Vraag van Recreas Avelgem voor het herzien van advies 2015-07A 
 

Het bestuur van de sportraad ontving van Recreas Avelgem via de sportdienst het verzoek 
om het geformuleerde advies betreffende de erkenning van deze vereniging te herzien. Het 
bestuur adviseerde immers het gemeentebestuur om deze vereniging te erkennen maar om 
deze vereniging niet te erkennen als sportvereniging. Recreas Avelgem wenst zich echter 
toch te laten erkennen als sportvereniging. 
 
Het erkenningscomité onderzocht deze vraag opnieuw en kwam tot volgende conclusies: 

 
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 
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.  
 
Op basis van deze conclusies van het erkenningscomité wenst het bestuur van de sportraad 
haar advies 2015-07A niet te herzien. De vereniging Recreas Avelgem zal hiervan 
schriftelijk op de hoogte gesteld worden. 

 
b. 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 kunnen 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. 

• 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. 
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c. 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 volgt de mening van de commissie en bekrachtigt ter zitting dit pré-
advies in een officieel advies. 

 
d. Advies 2015-12: huurovereenkomst tennisterreinen 

 
De huurovereenkomst afgesloten tussen het gemeentebestuur en de tennisclub Avelgem 
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 sluit zich aan bij de mening van de commissie en bekrachtigt ter 
zitting dit pré-advies in een officieel advies. 

 
e. 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. 
 
Beleidssubsidie 
 
De commissie beheer en beleid overliep in zitting van 9 november de berekeningswijze en 
de ontwerpverdeling, op voorhand opgemaakt door de sportdienst, en formuleerde geen 
opmerkingen op dit voorontwerp. 
 
Impulssubsidie 
 
De commissie beheer en beleid overliep in zitting van 9 november de berekeningswijze en 
de ontwerpverdeling, op voorhand opgemaakt door de sportdienst, en formuleerde geen 
opmerkingen op dit voorontwerp. 

 
 Totaaloverzicht 
 

De commissie gaf in zitting van 9 november een positief préadvies op het uiteindelijk  
totaaloverzicht (zie onderstaand). De raad van bestuur bekrachtigt ter zitting dit  
totaaloverzicht in een officieel advies. Deze verdeling zal overgemaakt worden aan het  
gemeentebestuur met de vraag om tot uitbetaling aan de diverse verenigingen over te  
gaan. 
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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

 
 

f. Advies 2015-14: afschakelingsplan 
 

Dit advies werd NIET op voorhand besproken binnen een commissie gezien deze informatie 
nog maar vrij recent bekomen werd. Dit advies wordt daarom ter zitting ten gronde 
besproken. 
 
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. 

o Voor het zwembad: 
� Geen bezetting toelaten tussen 17u en 20u 
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� Alle activiteiten tussen 17u en 20u vallen gewoon weg en worden dus niet 
verplaatst. 

� Met Cofely op voorhand de technisch kant van deze mogelijke 
stroomonderbreking 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. 
 

4. Samenstelling werkgroep herziening subsidiereglement 
 

Eind dit jaar valt het ‘sport-voor-allen-decreet’ weg. De gemeenten zijn dan ook niet meer 
gebonden aan de voorwaarden vermeld in dit decreet, voorwaarden die verplicht op te nemen 
waren in het subsidiereglement.  
 
Dit biedt dus de kans om het subsidiereglement te herzien en meer op maat van onze 
gemeente te schrijven.  Krachtlijnen hierbij zijn: 

� Waarop wenst het gemeentebestuur het accent te leggen (jeugdwerking, breedtesport, 
competitiesport, topsport, …)? 

� Herzien = vereenvoudigen -> ‘keep it simple’ zowel om een aanvraag in te vullen, een 
aanvraag in te dienen als om de subsidie te berekenen 

� Herzien = moderniseren -> b.v. online-aanvragen mogelijk maken 
� 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 en naar de raad van bestuur. De 
raad van bestuur gaat akkoord met deze werkwijze. 

 

5. Varia en rondvraag 
 

o 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’. De volledige 
infofolder kan je onderstaand als bijlage terugvinden. Bedoeling is dat ook onze 
sportraad met minstens 3 personen is vertegenwoordigd. Ter zitting bevestigen 
voorzitter Lieven en bestuurslid Jean-Claude reeds hun aanwezigheid. Wie ook wenst 
aanwezig te zijn, gelieve dit zo snel mogelijk te laten weten aan Francky. 

 
 
 
 
 
 
Verslaggever: Francky Platteau, diensthoofd sport  

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

� register van de verleende adviezen 
� uitnodiging infoavond sportraden 

 
 

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 
2015-09 advies op de huurovereenkomst voor 

het stadion en het gebruiksreglement 
voor het kunstgrasterrein 

secretariaatsmodule CBS 13/07/15 

2015-10 advies op het gemeentebudget 2016 via financiële dienst (geen 
officieel advies) 

GR 30/11/15 

2015-11 advies omtrent de toekomst van het 
voetbalterrein in Kerkhove 

  

2015-12 advies omtrent de huurovereenkomst 
van de tennisterreinen 

  

2015-13 advies op de subsidieverdeling 2015   
2015-14 advies op het afschakelingsplan   
 
 
 

Bijlage: uitnodiging infoavond sportraden 

 
Zie volgende bladzijde
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INFOAVOND SPORTRADEN 

 
‘wat met de sportraad na het wegvallen  

van het sport-voor-allen-decreet’ 
 

 
 

Situering 

  
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. 

 
Datum en tijdstip dinsdag 1 december 2015 om 19u15 

 

Locatie sportcentrum Ter Muncken – Doorniksesteenweg 226 – 8580 Avelgem 
 

Programma 19u15 ontvangst 
 

19u30 verwelkoming door schepen van sport of sportraadvoorzitter Avelgem 
 

19u35 korte inleiding 
 

19u40 start discussiegroepen (doorschuifsysteem. Iedereen neemt gedurende 10 
minuten deel aan elke discussiegroep): 
• 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 

 
20u10 plenaire terugkoppeling met betrekking tot de bevindingen. De bevindingen 

komen in een slotnota die later aan de diverse sportraden wordt bezorgd.  
 

20u30 nababbel bij natje en droogje 
 

 

Inschrijven via uw gemeentelijke of stedelijke sportdienst voor uiterlijk 20 november 2015 met vermelding 
van: 

• Naam en voornaam 
• Functie binnen de sportraad 
 

Kostprijs deze infoavond wordt u gratis aangeboden door de Burensportdienst IV 
 

 
 

 
 

     B U R E N S P O R T D I E N S T  I.V.  
 

 
 


