
Algemene Vergadering Sportraad  
CC Guldenberg - maandag 2 maart 2020 
 

Aanwezig: Jan Samyn (voorzitter), Roger Saint (ondervoorzitter, Oes Leute), Lionel 

Mispelaere (Okra Wevelgem), Carine Vanhee en Ruddy Pattyn (Turnclub Jong Moorsele), 

Vincent Soubry (Schutters Sint Barbara Gullegem), Stefaan Holvoet (WTC Trappers 

Wevelgem), Tom Verleyen en Henk Vandooren (Joggingclub Wevelgem), Leigh Lauwers 

en Vincent Loosveld (Gullegem Loopt), Didier Dekeirel (SV Wevelgem City), Marc 

Masselis (de 7 mijl-stappers), Claude Verrote (gecoöpteerd), Geert Deruddere 

(gecoöpteerd), Dirk Dejaeghere (MTB Osantus), Isabel Bulcaen (Holstra Wings 

Wevelgem), Christ Desmet (DVM Moorsele), Benoit Verstraete (gecoöpteerd), Johan 

Loosveld en Annick Pieters (Badminton Inform), Martin Goossen (Guldenburgtrappers), 

Philippe Bolen (gecoöpteerd), Viviane Demaitre en Jan Cruycke (BBC Gullegem), Koen 

Roelandt en Wim Vanoverberghe (KSV Moorsele), Kurt Devos (TTC Wepipo), Dries 

Taillieu (Sportkriebel vzw), Dieter Vanhaezebrouck (Go4Gym), Jeroen Debaveye 

(diensthoofd sport, waarnemend), Geert Breughe (schepen voor sport, waarnemend). 

Verontschuldigd: Judo Kwai Moorsele vzw 

Afwezig: Koninklijke Velo club het Vliegend Wiel, Wevelgemse Dolfijnen, Go4Gym, 

Petanque club Gullegem, Volleyteam Gullegem, FC Gullegem, Los Amigos, Davo 

Wevelgem, Shauni Naert (Coöptatie). 

0. Opening van de vergadering door voorzitter sportraad 
De voorzitter van de sportraad, de heer Jan Samyn, verwelkomt de aanwezige leden en 

opent de vergadering.  

Er is een powerpoint voorbereid ter begeleiding. Dit verslag is aanvullend.  

1. Bestuur sportraad 
• Jan Samyn (voorzitter) 

• Roger Saint (ondervoorzitter) 

• Claude Verrote 

• Tom Verleyen 

• Bruno Stragier 

• Philippe Bolen 

• Geert Deruddere 

• Benoit Verstraete 

• Dieter Vanhaezebrouck 

• Jan Cruycke (geen stemrecht) 

2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 23 september 2019 
Dit was de kiesvergadering met de kandidaten voor de coöptatie voor de samenstelling 

van het nieuwe bestuur.  

Geen opmerkingen vanuit de vergadering. 

3. Werkingsverslag en financieel verslag 2019 
Werking 

Er werden een aantal adviezen uitgebracht voor de jaarkalender sporthallen, 

vereenvoudigen subsidiereglement, de verlenging van de voetbalovereenkomsten met 1 

jaar (+ sanctie FC Gullegem seizoen 2018-2019), de meerjarenplanning 2020-2025, 

nood aan een sportmarkt en het retributiereglement.  



De werking van de sportraad werd ook geëvalueerd; voldoende of te veel met 9 

bestuursleden? Beslist om in dezelfde samenstelling verder te werken. Het huishoudelijk 

reglement van de sportraad werd ook hernieuwd.  

De gemeenteraad keurde de statuten van de sportraad goed in zijn zitting van 5 juli 

2019. In uitvoering van deze beslissing werd de sportraad her samengesteld op 23 

september 2019. Er zijn 27 aangesloten verenigingen die 52 stemgerechtigde leden 

afvaardigden. Er werden 6 personen gecoöpteerd. 

Er waren 2 bijeenkomsten met de Algemene Vergadering (25 juni en 23 september) en 9 

bijeenkomsten met het bestuur (11 februari, 4 maart, 25 april, 27 mei, 19 augustus, 3 

september, 12 september, 21 oktober, 25 november) in 2019. Daarnaast nog een 

bijeenkomst voor de werkgroep subsidies op 7 oktober 2019. 

Financieel 

Een zuinige uitgave van 240 euro van het totale budget van 500 euro in 2019. Het is niet 

de intentie om een spaarpot aan te leggen, maar het budget te gebruiken wanneer 

nodig.  

4. Personeelsbezetting sportdienst 
Het voormalig diensthoofd, Dieter Deleu, koos voor een zelfstandig beroep. In tussentijd 

nam Evi Vermandere de leiding van de sportdienst op zich. De keuze van Dieter Deleu 

loopt goed en verder, waardoor het bestuur er voor koos om een nieuw diensthoofd aan 

te stellen. Hierbij werd Jeroen Debaveye aangesteld als nieuw diensthoofd vanaf 17 

februari. Jeroen werkte 15 jaar voor de sportdienst van Kortrijk en woont in Wevelgem.   

Ook Jozef Noppe, sportpromotor, moest vervangen worden. Momenteel neemt Laurence 

Warlop deze taak op zich.  

Er werken op de sportdienst ook 2 administratieve medewerkers (Eline Olievier en 

Chelsey Hugelier) en 2 sportanimatoren (Delphine Ousta en Cedric Vanoutteghem).  

Voor de sportcentra zijn er 12 zaalmedewerkers, met een voorman. Voor het zwembad 

zijn er 6 redders, 4 poetsdames en 1 technieker. Deze bezetting is een momentopname 

en moet uiteraard aangepast worden in functie van de voorziene uitbreiding in 

openingsuren en in gebruik name van het nieuwe zwembad ‘De Zwemkom’, dat op de 

openwervendag van 1 maart haar deuren een eerste keer met trots open stelde.   

5. Wijziging subsidiereglementen 
Waarom wordt het definitieve ontwerp niet voorgesteld? De verschillende 

subsidiereglementen van de diensten jeugd, cultuur en sport worden onder de loep 

genomen. Een aantal zaken zijn verschillend, maar heel wat ook gelijklopend. Er is nood 

aan afstemming tussen de sectoren. Hiervoor is nog wat tijd nodig om dit verder uit te 

werken onder coördinatie van Geert Knockaert, beleidscoördinator vrije tijd.  

De eerste doelstelling is het vereenvoudigen van het reglement om de administratieve 

last voor de verenigingen en de gemeente te beperken. Zo zal er nu gewerkt worden met 

een vaste werkingssubsidie (2020-2025), dit bedrag is het gemiddelde van de laatste 3 

jaar met een minimum dat opgetrokken werd naar 250 euro per vereniging. Het bedrag 

wordt jaarlijks geïndexeerd. Vanaf 2022 en er na om de 2 jaar is het mogelijk een 

herberekening te laten maken. Voor een nieuwe vereniging gebeurt de berekening op 

basis van puntentabellen. Het college voor burgemeester en schepenen kan ook beslissen 

om over te gaan tot herberekening, maar heeft niet de intentie om met argwaan te 

onderzoeken.  

Subsidies voor bijscholingen en gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en/of 

jeugdcoördinatoren blijft bestaan. 

Subsidie is niet meer afhankelijk van aantal verenigingen of de werking van andere 

verenigingen.   



De uitbetaling zal vlotter verlopen daar de berekening niet meer afhankelijk is van 

laattijdige indiening.  

Het ontwerp komt in de gemeenteraad van juni. De sportdienst vraagt de verklaring 

toelage en verklaring op eer te voldoen aan de algemene voorwaarden op. De 

verenigingen hoeven zelf niets te doen.  

6. Creditnota subsidies 
Een goed doel met een sociaal karakter of een maatschappelijk doel binnen de 

categorieën gezondheid, welzijn of slachtofferhulp kan korting krijgen voor gebruik van 

gemeentelijk materiaal en/of infrastructuur; dit in de vorm van een creditnota tot 

maximaal 125 euro op de samengestelde facturen.  

Een van de voorwaarden is dat de opbrengst van de activiteit integraal naar het 

vooropgestelde goede doel gaat. Bijvoorbeeld acties ten voordele van kom op tegen 

kanker.  

De toepassing hiervan start vanaf 1 januari 2020. Aanvraagformulier hiervoor is in 

ontwerp.  

Dit  reglement werd wel al goedgekeurd in de gemeenteraad van februari 2020. 

7. Timing kalendervergadering 
De aanvraagformulieren voor de opmaak van de nieuwe bezettingsrooster voor het 

seizoen 2020-2021 werden opgestuurd naar de clubs en worden terug verwacht uiterlijk 

vrijdag 20 maart. De kalendervergaderingen zijn gepland op: 

• Maandag 30 maart – 19u30 – Wevelgem – cafetaria Vlaschaard 

• Woensdag 1 april – 19u30 – Gullegem – Arena bar sporthal Moorsele 

• Woensdag 1 april – 20u30 – Moorsele – Arena bar sporthal Moorsele 

Midden april worden de voorstellen voorgelegd aan de sportraad om tegen eind april 

goedkeuring te kunnen krijgen van het college van burgemeester en schepenen.  

8. Drinkwaterpunten 
In functie van de nieuwe regelgeving van de Vlaamse regering (22 maart 2019) die 

ingegaan is op 1 januari 2020, neemt de gemeente Wevelgem de nodige maatregelen. Er 

werden drinkwaterfonteinen aangekocht die geplaatst zullen worden op de diverse 

sportsites op strategisch gekozen locaties. In de sportcentra zal dit in de inkomhallen 

zijn, op de voetbalsites wordt dit nog verder bekeken in samenwerking met de dienst 

gebouwen die de nodige voorzieningen moet treffen. De vooropgestelde timing is juni 

2020, de toestellen zijn al besteld.  

Daarbij stelt de gemeente Wevelgem de mogelijkheid tot een groepsaankoop van 

drinkflessen voor. Dit kan met een goedkoper model (2-5 euro) via de watergroep (met 

eigen logo) of een duurder, duurzamer model (5-10 euro) met mogelijkheid logo van de 

gemeente en eventueel die van de vereniging. Deze actie kan zeker ondersteunend 

werken ter sensibilisering. Er wordt van de clubs verwacht om deze richtlijn ter harte te 

nemen en maximaal te ondersteunen.  

Graag de interesse voor de drinkflessen laten weten aan de sportdienst tegen eind 

maart, zodat die de nodige acties kan uitvoeren indien gewenst.  

Info over de regelgeving: ovam.be/wetgeving-cateringmateriaal 

9. Week van de vrijwilliger 
Het gemeentebestuur organiseert op zaterdag 7 maart een vormingssessie met 

aansluitend een receptie in functie van de week van de vrijwilliger van 29 februari tot 8 

maart. Er zijn 6 sessies in de Porseleinhallen tussen 9u en 12u. Inschrijven kan via 

www.wevelgem.be/weekvandevrijwilliger2020  

http://www.wevelgem.be/weekvandevrijwilliger2020


De items en de info zijn hier ook terug te vinden. Er zal heel wat interessante informatie 

voor de verenigingen uitgewisseld worden zoals de brandveiligheid bij evenementen, 

initiatie van een AED toestel waarvan er 19 aanwezig zijn in de gemeente. Maar ook over 

het sociale medium instagram, het organiseren van duurzame events, het werken met 

kwetsbare groepen en het aantrekken en behouden van vrijwilligers voor de vereniging 

via ‘vrijwilligerswerkwerkt’.  

Inschrijven is dus de boodschap.  

10. Fluoride  
De fiets maakt een wereld van verschil, zowel voor kinderen van bij ons, maar absoluut 

ook voor de kinderen in Oeganda. De fiets verbindt ons wereldwijd, daarom heeft 

Wevelgem de Nederlandse organisatie CoopUganda benaderd voor een partnership voor 

haar werking voor sociale programma’s onder meer door het betaalbaar ter beschikking 

stellen van fietsen.  

De Fluoride is in dit kader een actie gekoppeld aan het ‘Gent-Wevelgem’ weekend. Op 

vrijdag 27 maart kan iedereen tussen 15u en 18u30 op het Guldenbergplein hun fiets 

pimpen. Tussen 18u30 en 21u kunnen ze dan vrij rondjes van een kilometer fietsen in 

het kader het uitwisselingsproject ‘Wevelgem, de fiets en het zuiden’. Deelnameprijs is 5 

euro, inschrijven kan de dag zelf. Er zijn leuke prijzen te winnen, gekoppeld aan Gent-

Wevelgem, zoals een meet & greet met de winnaar.  

Info via www.wevelgem.be 

11. Varia en to do’s 
• Oprichting lidmaatschap vzw’s, wijziging statuten; hiervoor kan je uittreksel 

indienen voor terugbetaling.  

• Drinkwaterfontein 

o Er moeten heel wat flessen gevuld worden. Zal 1 toestel per locatie 

voldoen en hoe functioneel zijn de aangekochte toestellen?  

▪ Hier moeten we even afwachten. De gemeente doet de inspanning 

die vereist is en zal daarna zeker evalueren. Ook de clubs kunnen 

zich op de best mogelijke manier organiseren zoals de flessen op 

voorhand laten vullen, een timing afspreken per ploeg, duidelijke 

afspraken maken,…  

o De toestellen blokkeren af en toe 

▪ Ook hier zal de ervaring uitwijzen, er is zeker onderhoud aan de 

toestellen.  Problemen zullen we uiteraard moeten opvolgen.  

o De locatie zal strategisch moeten uitgekozen worden. Maar ook afhankelijk 

van de mogelijkheden in voorzieningen (leidingen water en elektriciteit). 

o Voorstel: eigen, grotere aftaktanks als voorraad voorzien.  

• Drinkwaterflessen 

▪ Worden al gratis aangeboden (bv Bond Moyson) aan verenigingen 

of werden al bekomen op andere manieren (sponsoring). De 

interesse is heel matig, maar mag zeker nog doorgegeven worden 

aan de sportdienst.  

• Kalendervergadering  

o Wat gebeurt er met het oude zwembad in combinatie met de sporthal? 

▪ Het oude zwembad sluit voor opening van het nieuwe bad.  

• Vooropgestelde deadline is eind 2020. 

▪ Sporthal Vanackerestraat blijft open tot de nieuwe sporthal in de 

Hoogstraat er is.  

• Subsidies 

o Zullen de verenigingen nog bedrag vernemen dat uitbetaald zal worden?  

▪ Kan berekend worden: gemiddelde laatste 3 jaar 

▪ Zal besproken worden op sportdienst en nog worden bezorgd.  

• Bouw nieuwe sporthal Moorsele 

http://www.wevelgem.be/


o Waterlek dak sporthal  

o Als de oude sporthal verdwijnt, zal de cafetaria dan ook aangepakt 

worden?  

▪ Sporthal is gepland. Bekijken als cafetaria bouwtechnisch nodig is.  

▪ Contact met dienst gebouwen om probleem dak cafetaria te 

bekijken 

• Wat is status hiervan?  

• Sporthal Moorsele 

o Kan er een gordijn komen aan berging nieuwe hal omwille van de koude 

tocht via de berging? 

• Dries Taillieu meldt dat de mails van de sportdienst niet doorkomen 

o Navragen bij administratie.  

 

 


