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Aanwezig:
− Sportinitiatieven met stemrecht:
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−

Affligemse Recreatiesporters
Affligemvissers
De Dauwstappers
De lustige vissers
Eendracht Hekelgem
Emi Essene VZW
Femma Essene Sportief
Femma Teralfene Sport je fit
KWB Hobbeltrotters
KWB Volley Hekelgem
LRV Sint Michiel VZW

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

OKRA Sportief 55+
Puur Orange
Shinbukan Dojo VZW
Sport en Vreugde
Sporting Affligem
VC Affligem
VC De Leeuwkens
Verenigde Affligemse wielerclubs
Wandelclub de Pajotten
WSC Dr. Tistaertvrienden VZW
Yama Noboli

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

Verontschuldigd:
− Affligems Wielerteam
− Juventus Floorball Club
− Petanqueclub Affligem
− Scholenoverleg Affligem
− Zout en Zoet
Afwezig:
− VWO Belletrekkers

Verwelkoming door voorzitter Gunter Vasseur.

Goedkeuring verslag 9 oktober 2019.
De algemene vergadering is akkoord met de inhoud van het verslag van de
vergadering op 9 oktober.
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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.

Meerjarenplanning

Overzicht van de budgetten op de mindmap (zie bijlage 1) en in een tabel (zie
bijlage 2) – uitleg door de sportfunctionaris.
Er is nog enige onduidelijkheid over de inplanning voor doelstelling 5.6.1.3. De
polyvalente zaal zou in 2020-2021 ingepland staan en niet, zoals op de papieren
versie die uitgedeeld werd, in 2022-2023.
Het dagelijks bestuur adviseert het volgende:
− Graag een gedetailleerdere omschrijving voor de actie “verledding
sportterreinen”. Is de wielerpiste daar ook in voorzien? Welke terreinen
worden in welke volgorde behandeld ?
De algemene vergadering is akkoord met dit advies.
− de schrapping van de sanitair hoeft niet in het advies, want de mogelijkheid
is praktisch nihil. Dit mag opnieuw opgenomen worden vanaf het volgende
meerjarenplan.
1.1.2.

Mobiliteitsforum

Er stond een oproep in Affligem Gespot voor kandidaten, maar er werden al 13
stemgerechtigde groepen geselecteerd. De sportraad werd niet in deze groepen
opgenomen.
Het dagelijks bestuur adviseert het volgende:
− De sportraad wil toch een stem, dus niet enkel als deskundige.
− Expertise is er genoeg. Bijvoorbeeld voor de fietsersclub (die veel op de
openbare weg trainen) of een voetbalclub (die ouders en kinderen hebben
met bijvoorbeeld parkeer- en/of reisproblemen).
De algemene vergadering is akkoord met dit advies.
1.2.

Adviezen voor de sportraad

1.2.1. Kantine Sporting Affligem – stand van zaken
Sporting vroeg aan het college om een extra container te huren op kosten van de
gemeente + een kwijtschelding te krijgen voor de huur van het terrein. Het college
besliste op 29/10/2019 het volgende:
• Er zal geen container gehuurd worden.
De club moet contact opnemen met Eendracht Hekelgem voor het gebruik
van een bureaucontainer van hen.
• De huur van de kantine in 2019 wordt volledig kwijtgescholden.
• De huur van het terrein moet wel betaald worden.
In het meerjarenplan is er budget voorzien voor een nieuwe ruimte. Dus het
overleg met Eendracht Hekelgem is in elk geval een tijdelijke oplossing, maar dit
zou nu al in voege moeten zijn, want het seizoen is ook voor Sporting al gestart.
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Er was een voetbaloverleg op 7 oktober en er komt een overleg op advies van
schepen Steppe tussen Eendracht Hekelgem en Sporting Affligem.
Het dagelijks bestuur adviseert het volgende:
− Dit moet nu verder opgevolgd worden door de clubs onderling.
De algemene vergadering is akkoord met dit advies.
1.2.2. Kwekeling van de grachten naar de vijver – stand van zaken
In de vorige algemene vergadering werd toestemming gegeven om advies te schrijven
naar de kerkfabriek om kwekeling opnieuw in de vijver te zetten.
Het dagelijks bestuur adviseert het volgende:
− Aan de pastorijvijver in Hekelgem is er kleine vis naar de aanpalende
grachten geraakt en niet meer terug. Op de gracht mag niet gevist worden,
omdat die eigendom is van de Kerkfabriek. De visclubs en de sportdienst
respecteren dit.
De sportraad vraagt, in naam van de visclubs, om een lange korf in de
wallen leggen. Op die manier kan een deel van de kwekeling opnieuw naar
de vijver gebracht worden en blijft ook de gracht gezond.
Kan de kerkfabriek hier toestemming voor geven?
De is algemene vergadering is akkoord met dit advies.
1.2.3. Opvolging vraag Sport en Vreugde - stand van zaken
De vraag was om de grote hal slechts 1/3 te betalen bij opbouw en afbraak.
Sport en Vreugde heeft op de sportdienst zijn verhaal gedaan. De administratieve
fouten worden opgelost. Schepen Steppe heeft via de sportdienst de raad gegeven om
een mail te sturen naar Luc Van de Putte, de ambtenaar verantwoordelijk voor de
groep Gemeenschapscentrum. Daar moest de vraag zelf in komen, en ook de
uitdrukkelijke vraag om dit in de groep Gemeenschapscentrum te bespreken.
Deze mail wordt volgende week verstuurd.
Het dagelijks bestuur adviseert het volgende:
− De discussie over het reglement hoeft hier niet verder gevoerd te worden.
De algemene vergadering is akkoord met dit advies.
1.2.4. Naam wielerpiste
Het dagelijks bestuur adviseert het volgende: Wielerpiste Willy Teirlinck
− Zijn persoonlijke carrière is indrukwekkend.
− Hij zet zich al jaren in voor de sportraad.
− Hij heeft zich ingezet om de piste te laten aanleggen. Zonder Willy was er
geen wielerpiste.
− Het eerbetoon komt hem toe, nu hij er nog van kan genieten. .
De algemene vergadering is akkoord met dit advies.
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2. De algemene vergadering zal informatie ontvangen over sportgerelateerde
thema’s.
2.1. Uitgevoerde activiteiten
20 september 2019 Scholenveldloop - Er moeten wijzigingen gebeuren. De sportdienst
heeft een gesprek gehad met de directies en met het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur adviseert het volgende:
− Klas-klassement afschaffen.
▪ We hebben dit systeem nu drie jaar geprobeerd. Het blijft moeilijk
om het systeem duidelijk te maken aan de deelnemers, ouders en
zelfs aan leerkrachten. Hierdoor levert dit zeer veel discussies op die
de rest van de organisatie wat doen verbleken. Nochtans werd de
rest van de dag wordt nog steeds positief onthaald.
▪ Het systeem is in het leven geroepen om iedereen te motiveren hun
best te doen, maar in de praktijk krijgen de kinderen die het laatst
binnen komen, nog meer commentaar omdat de klas op die manier
de klasbeker misloopt.
▪ De medailles voor alle deelnemers en het mini-1-2-3-podium aan de
aankomst blijven bestaan.
− Aangezien de kinderen zich vervelen in de namiddag,
▪ wordt de tijd ingekort: een halve dag is voldoende. De directies
stellen een woensdag voor, veel ouders hebben sowieso een dag
verlof. Minder kans op schade terrein en/of maïsveld.
▪ geen volwassenen-reeksen meer. De nadruk moet op de kinderen
liggen, competitie tussen volwassenen hoort niet thuis op de
scholenveldloop. Dat kan bijvoorbeeld op de Affligemloop. De
sportdienst werkt wel een voorstel uit om volwassenen die dat
willen, aan een fysieke proef te onderwerpen. Het geld van Kiwanis
zal op een andere manier verdeeld moeten worden over de scholen.
Dit wordt besproken met de scholen zelf en op de volgende
sportraad voorgelegd.
De algemene vergadering is akkoord met dit advies.
2.2. Toekomstige activiteiten
− Sportregio: 24 november kleuterhappening Liedekerke
− Sportdienst: 26 november sporteldag Affligem
− Zaterdag 28 december: viering 20 jaar sporthal.
Iedereen welkom, ook als je niet ingeschreven hebt als vereniging.
▪ Er hebben voorlopig 6 verenigingen ingeschreven, waarvoor dank.
▪ Verenigingen hebben nog tot 15 november tijd om zich kandidaat te
stellen via sport@affligem.be
−
1 februari 2020 Affligem Kermist – korte evaluatie Bruisend Affligem
▪ Thema “Feest in mijn straat”;
▪ Een Affligem-straat in plaats van een Affligem-plein;
▪ Het dagelijks bestuur zal aanwezig zijn;
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▪

−
−
−
−
−
−
−
−

We vragen opnieuw aan de clubs om deel te nemen. Kandidaturen
kunnen naar sport@affligem.be
▪ We willen opnieuw jenever geven, maar mag niet in plastic bekertjes.
De sportraad is akkoord dat er glaasjes worden gebruikt en afgewassen.
Met Sint Antonius worden er ook glaasjes gebruikt. Carlos wil vragen of
we die eventueel mogen gebruiken.
▪ De Affligemstraat begint een uur vroeger en sluit een uur vroeger.
27 maart Sportcafé
Info van kandidaten, laureaten, vrijwilligers, G-sporters, clubs, fairplay,… mag naar
sport@affligem.be
Sportdienst: 22 april Buitenspeeldag jeugd
Sporteldag Regio
11-13 mei fietscontroles Ronde van Affligem – memorial Ilde Cleemput
Sportregio: 27 mei Kijk ik fiets
28 mei Ronde van Affligem – memorial Ilde Cleemput
Sportdienst: 3 juni optreden dans
Sportdienst: 18 juni personeelsportdag

2.3. Meldpunt voor activiteiten van de clubs
− Jaarlijks eetfestijn van Sport en Vreugde op 7 en 8 december 2019

3. De algemene vergadering is een platform voor vragen onder sport-experts
3.1. Stand van zaken cultuurzaal door schepen Herman Steppe.
De offertes zijn bij Haviland en daar worden ze gecontroleerd. De gemeente heeft
nog geen bericht gekregen. Organisaties die gepland zijn, zullen kunnen
plaatsvinden.
3.2. LRV vroeg een gesprek met openbare werken – stand van zaken
Er is een gesprek geweest. Op en rond de piste mag er geen gesloten ruimte gezet
worden. Dus ook geen gesloten remorque, wat het voorstel van LRV zelf was. Dat
kan wel nog vlak aan de wielerpiste, onderaan de kant van de paardenpiste. Er
wordt op dit moment onderzocht wat er precies nog zou kunnen komen: sanitair?
Stockage materiaal? Nutsvoorzieningen: water, elektriciteit voor de evenementen
op de weide.
Verlichting is mogelijk en wordt opgenomen in het meerjarenplan. Sanitair is op dit
moment niet opgenomen.
4. Varia
4.1. Erkenningsaanvragen zaten vandaag in ieders mailbox. Deadline is 15 december.

Volgende vergadering 12 februari 2020 – 20.00 uur
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Namens de sportraad,
Nele De Schouwer

Bijlagen bij dit verslag (2):
1. Mindmap van meerjarenplan 2020-2025.
2. Overzicht budgetten in kolommen voor meerjarenplan 2020-2025.
WIJZIGING in vergelijking met de papieren versie die tijdens de vergadering werd
uitgedeeld:
De polyvalente zaal die de kantine van Sporting Affligem zal vervangen, wordt
effectief voorzien in 2020-2021.
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