verslag algemene vergadering sportraad Affligem
9 oktober 2019

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

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

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Puur Orange
Scholenoverleg Affligem
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
Zout en Zoet

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

Verontschuldigd:
− Affligemvissers
− KWB Volley Hekelgem
− Yama Noboli
Afwezig:
− KWB Hobbeltrotters

Verwelkoming door voorzitter Gunter Vasseur.

Goedkeuring verslag 7 mei 2019.
De algemene vergadering is akkoord met de inhoud van het verslag van de vergadering
op7 mei. Enkel de titel “installatievergadering” klopt niet.
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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. Kantine Sporting Affligem
Voorstel tot advies: Sporting Affligem vraagt om gratis gebruik te kunnen maken
van een huurcontainer (om drank uit te delen en bezoekers te plaatsen) + gratis
gebruik van het terrein zolang er geen nieuwe kantine staat (want ze kunnen de
container niet verhuren, dus hebben ze ook geen inkomsten).
De algemene vergadering is akkoord met dit advies.
De sportfunctionaris zal dit toevoegen aan de collegenota met de vraag van
Sporting Affligem.
De feiten die geleid hebben tot waar we nu staan:
− Veiligheidscontrole van de kantine van Sporting door de brandweer op
3/5/2019.
Dit gebeurde binnen het plan om alle openbare gebouwen die eigendom
zijn van de gemeente te controleren.
− Brandweerverslag van 7/5/2019
Ongunstig, met een advies voor de burgemeester om maatregelen te
treffen.
In het verslag staat onder andere:
• Evacuatiemogelijkheid is beperkt tot 80 personen.
• De veiligheidsverlichting moet overeenkomstig de wetgeving
aangebracht worden.
• De signalisatie moet overeenkomstig de wetgeving aangebracht
worden.
• De houten wanden en plafond moet overeenkomstig de
wetgeving behandeld worden.
• De afstand tot de gastank moet groter.
• Voor het gebruik van de gaskachel is er het advies om COmelders te voorzien en een schouw.
− Besluit burgemeester van 14/5/2019:
Verboden met onmiddellijke ingang om activiteiten in de kantine te laten
plaatsvinden.
− Spoedvergadering dagelijks bestuur op 27/5/2019
− Advies naar het college van burgemeester en schepenen op 4/6/2019
met de vraag om een stappenplan, zowel in tijd als qua kosten om de
kantine op een zo kort mogelijke termijn weer open te kunnen stellen voor
Sporting Affligem.
− Antwoord van het college op 4/6/2019
“Het college zal in het kader van het meerjarenplan een beslissing nemen.”
− Sporting neemt al enkele maatregelen, op basis van het brandweerverslag.
− Sporting vraagt aan het college om de kantine wel nog als stockageruimte
te mogen gebruiken. Zo kan na de match toch drank verkocht worden.
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− Het college antwoordt in de zitting van 10/09/2019 negatief.
Sporting moet alle club-eigen materialen uit de kantine verwijderen.
− Sporting werkt hier op dit moment aan. Het slot van de kantine werd
intussen door de gemeente vervangen.
• Op het voetbaloverleg van 7/10/2019 stelt Sporting het probleem voor aan
de rest van de voetbalploegen en stelt de vraag die hierboven van advies
werd voorzien.
1.1.2. Meerjarenplanning
Op 12 september werden de doelstellingen voor de sportdienst aan het grote
publiek voorgesteld. Dank aan alle aanwezigen.
Als basis werd het document gebruikt dat op de algemene vergadering van 7 mei
besproken werd. Er zijn echter wat wijzigingen aangebracht (zie bijlage Overzicht
doelstellingen meerjarenplan sport)
De acties, gevraagd door de sportraad, die door sportdienst, schepen van sport
en/of college geschrapt werden, staan zichtbaar, maar doorstreept.
Opmerkingen:
− Het dagelijks bestuur wenst vooral te wijzen op de schrapping van sanitair.
− Er komen vanuit de AV geen verdere opmerkingen.
Op 2 oktober werden de budgetten daarvan, voorgesteld aan het college van
burgemeester en schepenen. Zij beslissen op dit moment wat blijft en wat
geschrapt wordt.
Op de volgende algemene vergadering, 7/11/2019 zal de sportraad advies
uitbrengen over de besluiten van het college.
Daarna gaat het voorstel van het college, mét het advies van de sportraad, naar de
leden van de gemeenteraad.
Op 3 december neemt de gemeenteraad de definitieve beslissing over de uit te
voeren doelstellingen in de komende zes jaar.
1.2.

Adviezen voor de sportraad

1.2.1. Toekenning bekers
De algemene vergadering is akkoord met de onderstaande toekenningen door
het dagelijks bestuur.
• De verenigde wielerclubs –Affligem Classics 13 oktober
Regionaal kampioenschap, dus ter waarde van € 40
• Leeuwkens Teralfene – jeugdtornooi augustus
Regionaal kampioenschap, dus ter waarde van € 40
• EMI Essene – tornooi augustus
Gewone aanvraag, dus ter waarde van € 25

Sportraad Affligem – algemene vergadering d.d. 9/10/2019
3

De sportraad beschikt over een reglement om te bepalen hoeveel de toegekende
waarde is, afhankelijk van de aard van het evenement. (zie bijlage overzicht
toekennen bekers)
1.2.2. Erkenning belotte-club
Er is een aanvraag bij de sportdienst binnen gekomen voor erkenning, met het
oog op subsidiëring, van een nieuwe club in Affligem die wekelijks het kaartspel
“belotte” spelen.
De aanvraag is door het dagelijks bestuur geëvalueerd en negatief geadviseerd,
omdat de nadruk niet ligt op “fysieke activiteit” (erkenningsreglement artikel 13)
en omdat Vlaanderen het kaarten niet erkend als sport (zie bijlage lijst Vlaamse
sportfederaties 2019)
De algemene vergadering is akkoord met het advies van het dagelijks bestuur om
de club niet te erkennen als sportinitiatief.
1.2.3. Aanpassing statuten sportraad
Door bovenstaande discussie en enkele opmerkingen tijdens de procedure
“erkenning van de sportraad”, zal het dagelijks bestuur de statuten grondig
evalueren. De algemene vergadering wordt van elke stap op de hoogte gebracht
en om advies gevraagd.
De algemene vergadering is akkoord om de statuten te herbekijken.

2. De algemene vergadering zal informatie ontvangen over sportgerelateerde
thema’s.
2.1. Uitgevoerde activiteiten
−
−

−

Ronde van Affligem – memorial Ilde Cleemput 23 mei
Goed verlopen.
Grote Prijs vissen 9 juli
Veel regen. Ondanks het vermoeden dat er gestroopt werd in de weken voor de
wedstrijd, werd door de vissers nadien evenveel vis uit de vijver gehaald als vorig
jaar.
Scholenveldloop 20 september 2019
Goed verlopen. Dank aan alle vrijwilligers!
De prijsuitreiking moet herbekeken worden. Dit jaar heeft GO (’t Lessenaartje en
de Regenboog) geen beker gewonnen. Dat gaat in tegen het principe dat we de
kinderen willen motiveren om te bewegen.
Er zijn daarnaast voorstellen om het parcours te herbekijken, om de wedstrijd
interessanter te maken voor de toeschouwers. De algemene vergadering wordt
op de hoogte gebracht van zodra er concretere plannen zijn.
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2.2. Toekomstige activiteiten
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Spordienst: Herfstvakantie: Herfstpret voor kleuters
Sportregio: 24 november kleuterhappening (Liedekerke)
Sportdienst: 26 november Sporteldag Affligem
Tussen Kerst en nieuwjaar: receptie 20 jaar sporthal
De algemene vergadering is akkoord dat het evenement georganiseerd wordt,
zoals hieronder beschreven.
In 2019 bestaat de sporthal 20 jaar. De sportdienst wenst dit in de kijker te zetten
in de kerstvakantie om alle huurders hun gewone planning te kunnen laten
behouden. Op zaterdag 28, zondag 29 en maandag 30 december is nog geen
verhuur ingepland. Het kan dus op één van die dagen.
Sportdienst wil een receptie doen
Sportraad wil de clubs zelf ook in de kijker zetten, in de sporthal zelf.
Desnoods de zaal indelen in vakken. Geef kandidaturen door aan
sport@affligem.be
Datum en tijdstippen liggen nog niet vast. Die zal vastgelegd worden
afhankelijk van de input van de algemene vergadering.
1 februari Affligem Kermist
Het ijshockeyteam van Liedekerke wil opnieuw een activiteit voorzien met hun
opblaasbare helm.
Sportdienst: 24 februari sportkamp krokusvakantie
27 maart Sportcafé
Sportdienst: week van 6 april sportkamp paasvakantie
Sportdienst: 22 april Buitenspeeldag jeugd
Sportregio: ergens eind april of mei Sporteldag
Sportdienst: 11-13 mei fietscontroles op school
Sportregio: 27 mei Kijk ik fiets
28 mei Ronde van Affligem – memorial Ilde Cleemput
Sportdienst: 3 juni optreden van de kinderen van de danslessen
Sportdienst: 18 juni personeelssportdag

2.3. Meldpunt voor activiteiten van de clubs
Het 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 door schepen Herman Steppe.
De oorspronkelijke offertes lagen ver boven budget. De eerste procedure werd dus
afgebroken en een tweede opgestart na de verkiezingen. Het totale kostenplaatje is
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op dit moment 1,9 miljoen euro. Maar Haviland had een administratieve fout
gemaakt. Daarom is nu een derde procedure bezig. Er is nog geen periode gekend
waarbinnen de werken zullen starten.
De binnenwerken zullen gebeuren in periodes waar een minimum aan activiteit is.
De zaal blijft tussenin beschikbaar voor alle clubs die nu al een bevestiging hebben
gekregen.
Nieuwe sporten op de Bellekoutersite?
Dit punt is hypothetisch. Er is nog geen enkel concreet voorstel gekend.
Volleybal Kruykenburg zoekt uitbreiding en de Padelclub uit Aalst ook. De
sportdienst kwam te weten dat de clubs misschien interesse hebben in het terrein
achter de paardenpiste.
Die clubs zouden bereid zijn om investeringen te doen aan de terreinen.
Voordelen: uitbreiding aanbod in Affligem, zij investeren, wij zouden voordelen
kunnen verkrijgen (bvb goedkopere tarieven voor Affligemenaren)
De algemene vergadering is akkoord om in de toekomst extra clubs (met zetel
buiten de gemeente) toe te laten op de Bellekoutersite? Ja, onder de volgende
voorwaarde:
Deze clubs mogen niet de kans krijgen om ruimte, tijd of subsidies te
bekomen ten nadele van Affligemse sportclubs.
Iedere gemeente heeft plaats te kort voor sport. Dus goed uitkijken met het
scheppen van een precedent.
Floorball (oorspronkelijk uit Denderleeuw) is een voorbeeld van hoe het wel
kan.
4. Varia
4.1. LRV wil zelf investeren in een grotere wagen om hun materiaal te stockeren en die
dan op de Bellekoutersite te laten staan.
Het dagelijks bestuur zal dit in een advies voor het college gieten. De schepen stelt
voor om samen te zitten met de club, de dienst openbare werken, de schepen en de
sportdienst om dit praktisch te bekijken.
4.2. Nancy Verbeyst, secretaris, zal de sportraad vertegenwoordigen in de vergadering
“Bruisend Affligem” op 23 oktober. De algemene vergadering is hiermee akkoord.
4.3. De tafeltennisclub heeft veel succes en vraagt of het mogelijk is om uit te breiden
en 2 extra tafeltennistafels aan te kopen.
De algemene vergadering is akkoord dat het dagelijks bestuur de vraag stelt aan de
sportdienst.
4.4. Aan de pastorijvijver in Hekelgem is er kleine vis naar de aanpalende grachten
geraakt. Op die gracht mag echter niet gevist worden, want die is niet openbaar
(eigendom kerkfabriek). De kleine vissen geraken niet terug. Daarom willen de
vissers een lange korf in de wallen leggen.
De algemene vergadering is akkoord dat het dagelijks bestuur de vraag stelt aan de
kerkfabriek.
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4.5. Sport en Vreugde herhaalt dat de kosten voor het gebruiken van de
evenementenhal voor hen te hoog liggen.
Het dagelijks bestuur zal een advies opstellen voor het college, maar vraagt eerst
aan de club om een dossier samen te stellen met onderstaande gegevens. Dit kan
gestuurd worden naar sportraadaffligem@gmail.com
-

Een vergelijking van de huurprijs van gelijkaardige zalen in naburige
gemeenten.

-

Een vergelijking met de prijs die andere Affligemse clubs betalen.
Bijvoorbeeld de pluimveebeurs van de Pajottelanders en “de nacht van
Affligem” of “Rock Affligem kids” van de Leeuwkens.

De sportfunctionaris zal de laatste factuur voor Sport en Vreugde nakijken via de
administratie van het evenementenloket, want € 18 000 is niet correct.
Schepen Steppe stelt voor om de vraag te richten naar het
“Gemeenschapscentrum”. Die bepalen de tarieven en het reglement. Ze zijn vorig
jaar niet samengekomen, maar nu zou dat in orde zijn. Het is nu het juiste moment
om dit aan te kaarten.
4.6. Sporting Affligem meldt nog dat het besluit van de burgemeester over de kantine
spreekt van “activiteiten”. Die hebben sinds het besluit niet meer plaatsgevonden.
De club is hier dus in regel met het besluit. Bier schenken na de wedstrijd, is voor de
club geen “activiteit”.
Schepen Steppe meldt dat Eendracht Hekelgem een container ter beschikking wil
stellen in de periode tot de nieuwe kantine er staat. Onderhandelingen zijn daar
mogelijk.
Verder meldt hij ook dat er een nieuwe kantine zal komen die voor meerder clubs
toegankelijk zal zijn.
4.7. De verlichting op de Finse piste wordt niet consequent aangestoken. De
sportfunctionaris zal onderzoeken of er een lichtsensor geïnstalleerd worden.

Namens de sportraad,
Nele De Schouwer
Volgende vergadering 7 november 2019 – 20.00 uur

Bijlagen bij dit verslag:
− Overzicht doelstellingen meerjarenplan sport.
− Overzicht toekennen bekers
− Lijst Vlaamse sportfederaties 2019
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