verslag algemene vergadering sportraad Affligem
Installatievergadering 7 mei 2019

Aanwezig:
− Sportinitiatieven met stemrecht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
−
−
−
−

Affligems Wielerteam
Affligemse Recreatiesporters
Affligemvissers
De Dauwstappers
De lustige vissers
Eendracht Hekelgem
Emi Essene VZW
Femma Essene Sportief
Femma Teralfene Sport je fit
Juventus Floorball Club
KWB Hobbeltrotters
KWB Volley Hekelgem
LRV Sint Michiel VZW +
OKRA Sportief 55+

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Petanqueclub Affligem
Puur Orange
Shinbukan Dojo VZW
Sport en Vreugde
Sporting Affligem
VC Affligem
VC De Leeuwkens
Verenigde Affligemse wielerclubs
VWO Belletrekkers
Wandelclub de Pajotten
WSC Dr. Tistaertvrienden VZW
Yama Noboli
Zout en Zoet

Willy Teirlinck, extern deskundige
Greet De Vuyst, extern deskundige
Herman Steppe, schepen sport
Nele De Schouwer, sportfunctionaris

Verontschuldigd:
− Kevin Van der Slagmolen (administratief medewerker sportdienst)
− Scholenoverleg Affligem
Verwelkoming door voorzitter Gunter Vasseur.

Goedkeuring verslag 13 maart 2019.
De algemene vergadering is akkoord met de inhoud van het verslag van de installatievergadering.
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1. De algemene vergadering zal kritisch evalueren, bekrachtigen en aanvullen waarover het
dagelijks bestuur beslist/adviseert.
1.1.

Adviezen voor het college van burgemeester en schepenen

1.1.1. Voorstelling nieuwe functies van het dagelijks bestuur:
De algemene vergadering is akkoord met de functieverdeling binnen het dagelijks bestuur
Kandidaat
Gunter Vasseur (Verenigde Affligemse Wielerclubs)
Dirk Vertommen (WSC Dr Tistaertvrienden)
Pieter Ghysens (petanqueclub Affligem)
Nancy Verbeyst (VC De Leeuwkens)
David De Backer (EMI Essene)
Kristoff De Backer (VC Affligem)
Kurt Berlo (De Lustige Vissers)
Marlon Grobben (Sport en Vreugde)
Rik Verhavert (Eendracht Hekelgem)

Functie
Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Penningmeester

1.1.2. Aanstelling externe deskundigen
Er zijn geen deskundigen verkozen door de algemene vergadering.
De sportraad kan externe deskundigen aanstellen die de vergaderingen van het dagelijks
bestuur bijwonen en advies mogen verlenen, weliswaar zonder stemrecht.
Er zijn twee kandidaturen ontvangen:
• Willy Teirlinck - unaniem aanvaard.
• Greet De Vuyst - unaniem aanvaard.
Ze krijgen de uitnodiging voor de volgende vergaderingen. Het dagelijks bestuur vraagt wel een
engagement van aanwezigheid.
1.1.3. Goedkeuring verdeling subsidies.
De algemene vergadering is akkoord met de subsidieverdeling voor werkjaar 2018 (als bijlage),
Zoals uitgerekend door de sportfunctionaris en nagekeken door het dagelijks bestuur.
Dit kan op de agenda van de gemeenteraad in 6 juni, zodat de uitbetaling in juli kan gebeuren.
1.1.4. Advies Meerjarenplan.
De algemene vergadering is akkoord met de SWOT-analyse en het voorstel van de
doelstellingen voor het Meerjarenplan (als bijlage).
Volgende opmerkingen werden nog toegevoegd:
• Het woord SWOT is een afkorting van de Engelse woorden Strength (=sterkte), Weakness
(=zwakte), Opportunity (= kans) en Threat (=bedreiging). De analyse brengt in kaart
o waar de sportdienst/sportraad op dit moment sterk in staat en waar de zwakke
plekken zitten;
o en waar naar de toekomst toe kansen en bedreigingen liggen.
De sportraad is akkoord met de analyse en heeft geen (voorlopig) toevoegingen.
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• Voor de kantine van Sporting aan terrein B is een brandweercontrole gebeurd. Er moet
dringend een stappenplan opgesteld worden voor de herstelling. Dit is opgenomen in de
doelstellingen.
• Aan de paardenpiste zou een toilet en een schuilplek moeten komen voor
toeschouwers/ouders. Eventueel een (openbaar?) sanitair blok. Dit zou ook ten goede
komen voor de gebruikers van de Finse Piste.
• Op de paardenpiste liefst ook (veel) meer verlichting en een elektriciteitskast. Dan kan dit
gebied beter gebruikt worden voor evenementen.
• Aan de visvijver zou sanitair moeten komen.
• In de komende jaren moet er nagedacht worden over de huurprijs van gemeenteinfrastructuur door sportclubs.
• “ad hoc” werken = niet geplande taken uitvoeren. De omschrijving in de SWOT-analyse
werd aangepast.
1.2.

Adviezen voor de sportraad

1.2.1. Toekenning bekers
De algemene vergadering is akkoord om bekers toe te kennen voor
• De Lustige Vissers –huldiging Viskampioenschap op 11 mei 2019
Affligems evenement, dus ter waarde van € 25
• Affligemse Recreatiesporters - Memorial Leo De Ryck - 10de Affligemloop
Affligems evenement, dus ter waarde van € 25
De sportraad beschikt over een reglement om te bepalen hoeveel de toegekende waarde is,
afhankelijk van de aard van het evenement.

2. De algemene vergadering zal informatie ontvangen over sportgerelateerde thema’s.
2.1. Uitgevoerde activiteiten
2.1.1. Affligem Kermist 2 februari – idem opmerkingen als in vorig verslag.
2.1.2. Dauwtrip 24 maart – zeer positief geweest.
2.1.3. Sportcafé 29 maart –professioneel georganiseerd. Het concept mag behouden blijven.
2.2. Toekomstige activiteiten
2.2.1. Ronde van Affligem – memorial Ilde Cleemput 23 mei
•
Het dagelijks bestuur zal aanwezig zijn om te helpen. Extra helpende handen kunnen zich
melden bij sport@affligem.be. Deze activiteit telt mee voor de puntenverdeling bij de
subsidies.
•
De scholen moeten verwittigd worden dat de fietsende begeleiders van de kinderen op
de openbare weg wel degelijk goed moeten kunnen fietsen en over een degelijke fiets
beschikken.
2.2.2. Grote Prijs vissen 9 juli
2.2.3. Scholenveldloop 20 september
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2.3. Meldpunt voor activiteiten van de clubs
Het nieuwe dagelijks bestuur wil als team aanwezig zijn bij de clubs zelf. Als je dus het dagelijks
bestuur wil uitnodigen op een activiteit, stuur dan een berichtje naar
sportraadAffligem@gmail.com.
Dat kan zijn om een beker uit te reiken, maar ook gewoon om mee een jubileum te vieren.

3. De algemene vergadering is een platform voor vragen onder sport-experts
3.1. Stand van zaken cultuurzaal.
De oorspronkelijke kostprijs voor de werken lag te hoog. Daarom werd het terrein opgedeeld in 5
percelen en zijn er opnieuw offertes aangevraagd. De kostprijs ligt 20% lager dan de vorige
offertes (vlak voor de verkiezingen). Er zijn nog geen toewijzingen gebeurd.
Op dit moment blijven alle evenementen die gepland stonden, gewoon plaatsvinden.
De burgemeester heeft beloofd tijdig met alle verenigen te communiceren over de stand van
zaken.
4. Varia
4.1. Voorstel verdeling periodieke huur sporthal ter inzage op deze sportraad, daarna op de
sportdienst.
4.2. De foto’s van het nieuwe dagelijks bestuur zullen omhoog gehangen worden in de sporthal, aan
de visvijver en aan de wielerpiste.
Om een zichtbaar aanspreekpunt te zijn, maar ook gemachtigd om controles uit te oefenen.
4.3. LRV zou graag hun contactpersoon aangepast zien op de website van de gemeente. Een mailtje
naar sport@affligem.be volstaat hiervoor.
4.4. De gemeenteraad keurde zonet de samenstelling van de sportraad en de erkende
sportverenigingen goed.
4.5. Martial Arts vraagt om de swiffer van d’Oude Raadzaal te vervangen.
4.6. Er is een fietsoplaadpunt aan de ingang van de sporthal. Als je met de elektrische fiets komt, kan
je die daar gratis aansluiten. Opladen kan tussen 8.00 en 22.00 uur.

Namens de sportraad,
Nele De Schouwer
Volgende vergadering 9 oktober 2019 – 20.00 uur

Bijlagen bij dit verslag:
− Verdeling subsidies werkingsjaar 2018.
− Overzicht doelstellingen meerjarenplan sport + SWOT-analyse.
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Dagelijks bestuur sportraad 2019-2025
sportraadAffligem@gmail.com

Pieter Ghysens

Kristoff De Backer

David De Backer

Marlon Grobben

Gunter Vasseur

Nancy Verbeyst

Kurt Berlo

Dirk Vertommen

Rik Verhavert
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