
Algemene Vergadering Sportraad  
Online teams vergadering - maandag 11 mei 2020 
 

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

Verleyen (Joggingclub Wevelgem), Eric Delrue (Gullegem Loopt), Wouter Verrote (SV 

Wevelgem City), Claude Verrote (gecoöpteerd), Geert Deruddere (gecoöpteerd), Isabel 

Bulcaen (Holstra Wings Wevelgem), Christ Desmet (DVM Moorsele), Benoit Verstraete 

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

Gullegem), Koen Roelandt (KSV Moorsele), Kurt Devos (TTC Wepipo), Chris Vercauteren 

(Judo Kwai Moorsele), Johan Losfeld (Badminton Inform), Rudy Pattyn (turnclub jong 

Moorsele), Filip Flamant (Davo Wevelgem), Michaël Picquart (Volleyteam Gullegem). 

Waarnemers: Jeroen Debaveye (diensthoofd sport), Geert Breughe (schepen van sport). 

Verontschuldigd: 

Dieter Vanhaezebrouck (Go4Gym), Bruno Stragier (Davo Wevelgem), Filip Thermote 

(Schuttersgilde Sint Barbara Gullegem),  

Waarnemer: Geert Knockaert 

Afwezig: 

Okra Wevelgem, WTC Trappers Wevelgem, de 7 mijl-stappers, MTB Osantus, 

Guldenburgtrappers, Sportkriebel vzw, Koninklijke Velo club het Vliegend Wiel, 

Wevelgemse Dolfijnen, Petanque club Gullegem, FC Gullegem, Los Amigos, 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. 

De vergadering gebeurt online via teams. Er is hiervoor een powerpoint voorbereid, die 

als leidraad dient. Elk agendapunt wordt eerst toegelicht door de voorzitter, de schepen 

of het diensthoofd. Na elk punt is er ruimte voor bespreking en vragen. De voorzitter 

modereert. Hierbij wordt gevraagd om de microfoon te dempen wanneer je niet aan het 

woord bent. 

De voorzitter vraagt de deelnemers aan de vergadering om hun aanwezigheid te kennen 

te geven via de vergaderchat met naam vertegenwoordiger en voor welke vereniging. 

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 2 maart 2020 
De voorzitter overloopt nog even de agendapunten van het verslag. Er zijn geen 

opmerkingen uit de vergadering, het verslag wordt goedgekeurd. 

2. Vernieuwen subsidiereglement 
Het vernieuwen van het subsidiereglement werd in de vorige algemene vergadering al 

ingeleid. De aanleiding voor de aanpassingen in het reglement was een keuze tot 

vereenvoudiging voor de verenigingen zelf, maar ook voor de gemeente, waardoor de 

administratieve last voor beide beperkt wordt. Zo zal er nu gewerkt worden met een 

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

omdat er geconstateerd werd dat er geen fundamentele verschillen zijn van jaar tot jaar. 

Het bedrag wordt ook jaarlijks geïndexeerd en de minimumsubsidie wordt opgetrokken 

naar 250 euro per vereniging. De verenigingen evolueren ook en daarom is er (vanaf 

2022 en er na om de 2 jaar) de mogelijkheid om een herberekening te laten maken. 

Voor een nieuwe vereniging gebeurt de berekening op basis van puntentabellen. Het 

college voor burgemeester en schepenen kan in theorie ook beslissen om over te gaan 



tot herberekening als die dat nodig acht. Dit is echter geen hoofdopdracht en zal enkel 

gebeuren als er grote wijzigingen zouden zijn. Subsidie voor opleidingen en 

gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en/of jeugdcoördinatoren blijft bestaan. De 

uitbetaling is niet meer afhankelijk van tijdig indienen van aanvragen, waardoor die 

vlotter kan gebeuren. De verenigingen moeten zelf niet veel meer doen, een verklaring 

op eer is voldoende. 

De structuur van het reglement is hetzelfde gebleven, met hier en daar wat actualisering, 

zoals de aanpassing aan de assimilatietabel van de Vlaamse trainersschool.  

Het ontwerp van het subsidiereglement komt in de gemeenteraad van juni. Het 

reglement werd verduidelijkt en bijgestuurd door de sportraad. Bij deze wordt nu gunstig 

advies gevraagd van de algemene vergadering van de sportraad. 

Bespreking 

De voorzitter deelt mee dat het reglement dit jaar al in voege treedt, de uitbetaling van 

de subsidies 2020 zullen volgens dit reglement gebeuren na goedkeuring in de 

gemeenteraad. 

Claude Verrote vraagt een verduidelijking. Bij artikel 8 voor de berekening en toekenning 

van subsidies voor sportverenigingen met een gestructureerde jeugdwerking moeten de 

verenigingen het ledenaantal aantonen. Dit moeten ze doen met aansluitingslijsten 

afkomstig van een Vlaamse erkende sportfederatie, door een lijst of attest afgeleverd 

door de verzekeringsinstantie of door inzage van de ledenlijst door de sportdienst. Mogen 

de verenigingen hiervoor een zelf opgemaakte ledenlijst indienen? 

De schepen van sport licht toe dat het reglement in functie van de vereenvoudiging hier 

inderdaad wat soepeler geworden is. Het bleek voor verenigingen niet altijd evident om 

de ledenlijsten te verkrijgen. In die optiek mogen de verenigingen zelf instaan voor een 

lijst met aangesloten leden. De vroegere lijsten waren soms ook eenvoudig na te maken. 

De verenigingen maken die in eer en geweten over, zonder dat het bestuur een 

heksenjacht zal voeren, maar bij twijfel kan dit uiteraard nagegaan worden. 

Claude merkt op dat de verplichting van de verenigingen om hun leden te verzekeren 

geschrapt is in het subsidiereglement. Hij beweert dat Wevelgem de enige gemeente is in 

Vlaanderen die dit niet oplegt als voorwaarde. Het gaat om geld van de gemeente, 

waarbij de voorwaarde om de leden van de vereniging te verzekeren ten minste een 

voorwaarde zou moeten zijn. 

Geert Breughe licht toe. De verenigingen nemen geen risico om hun leden niet te 

verzekeren, we gaan er van uit dat dit dus gebeurt. Het kadert opnieuw in de 

vereenvoudiging; de ervaring leert dat het niet evident is het juiste document op te 

vragen en te krijgen. Bij die verplichting moet terug (jaarlijks) een document worden 

opgevraagd, wat net vermeden werd. Het is ook niet omwille van het subsidiereglement 

dat de verenigingen zich verplicht voelen om een verzekering te nemen. 

De voorzitter volgt de redenering van de vereenvoudiging; in welke vorm moet dit 

afgeleverd worden? Roger Saint wijst er op dat er geen uitzonderingen moeten worden 

toegestaan en Koen Roelandt op het feit dat verenigingen dit op die manier zeker niet 

zullen vergeten of er aan ontkomen. 

Er wordt overgegaan tot stemming over de door Claude Verrote geformuleerde vraag: 

‘moeten alle verenigingen hun leden verzekeren tegen lichamelijke ongevallen?’ 

De grote meerderheid stemde ja.  

Schepen van sport Geert Breughe zal dit advies van de algemene vergadering in deze 

vorm opnemen en terugkoppelen naar de diensten. 

3. Nieuw gebruikersreglement en huishoudelijk reglement 
Een gebruikersreglement is het kader voor de vaste gebruikers van de 

sportaccommodatie, met name de verenigingen en andere gebruikers die de sportruimte 



op vaste basis gebruikt. Dit wordt vastgelegd door de gemeenteraad. 

Het huishoudelijk reglement legt regels vast voor alle gebruikers, dus ook de bezoekers 

die sporadisch langs komen. Deze reglementen worden uitgevaardigd door het college 

van burgemeester en schepenen. 

3.1. gebruikersreglement 

Tot op heden was er wel een retributiereglement, die de tarieven per accommodatie 

vastlegde, maar geen gebruikersreglement. 

Het gebruikersreglement is het kader voor de vaste gebruikers van de Wevelgemse 

sportaccommodaties. Het bepaalt hoe de accommodatie ingevuld en gebruikt wordt en 

onder welke afspraken. In het nieuwe gebruikersreglement werden de retributies 

geïntegreerd. 

Toelichting 

Iedereen kan de sportaccommodatie aanvragen. Omwille van een efficiënte en correcte 

invulling en verdeling van de infrastructuur zijn verschillende soorten aanvragers 

verdeeld in 6 categorieën, gaande van Wevelgemse erkende verenigingen, aanvragers 

met werking op grondgebied Wevelgem, Wevelgemse aanvragers, aangesloten 

verenigingen bij adviesraden tot niet-Wevelgemse of particuliere aanvragers. Verder 

wordt bepaald voor welke accommodaties het reglement van toepassing is en wat de 

openingsuren zijn. 

In het tweede hoofdstuk zijn er algemene richtlijnen vastgelegd ten aanzien van de 

gebruikers.  

Het derde hoofdstuk bevat de retributieregeling. Er zijn verschillende tarieven van 

toepassing, gekoppeld aan de categorieën aanvragers, leeftijdsgroepen en type 

accommodatie. De prijszetting wordt per accommodatie weergegeven.  

Hoofdstuk 4 onderscheidt de vaste en losse reservaties, hoe de aanvraagmodaliteiten zijn 

en hoe de toekenning gebeurt. 

Het reglement wordt vervolledigd met sancties in hoofdstuk 5 en de bepalingen over 

verbonden concessies in hoofdstuk 6. 

3.2. Huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk reglement richt zich naar alle gebruikers, ook de bezoekers. Dit 

reglement is specifiek voor het soort accommodatie en is een richtlijn voor de gebruikers, 

waarnaar het personeel kan verwijzen. De huishoudelijke reglementen worden 

uitgevaardigd door het college van burgemeester en schepenen. 

Ook voor deze reglementen wordt gunstig advies gevraagd aan de algemene vergadering 

van de sportraad. 

Bespreking 

Er zijn geen bemerkingen. 

4. Timing reglementen 
- 29 april – college van burgemeester en schepenen 

- 11 mei – advies algemene vergadering sportraad 

- 25 mei – gemeenteraadscommissie 

- 27 mei – agenderen college van burgemeester en schepenen 

- 12 juni – gemeenteraad 

Er zijn geen bemerkingen op de timing.  

5. Corona werkgroepen 
De voorzitter van de sportraad werd gevraagd om deel te nemen aan de werkgroep 

evenementen en verenigingen. Deze werkgroep kwam een eerste keer bijeen op 

donderdag 7 mei. De impact van de corona is bij iedereen te voelen, ook bij de 



verenigingen. Er werd een brainstorm gehouden over de maatregelen die kunnen 

genomen worden en welke rol de gemeente daarin kan spelen. 

Er zijn verenigingen die door annulatie van belangrijke activiteiten financieel in de 

problemen komen. Er zijn er ook die er op dit moment nog niet direct een kater aan over 

houden, omdat niet gemaakte kosten ander verlies min of meer compenseren. 

Ook de federaties kunnen een rol spelen. Elke federatie neemt eigen maatregelen, maar 

we merken dat deze zich over het algemeen niet uitspreken over steun of dat ze 

doorverwijzen naar andere instanties. 

Enkele voorbeelden die uit die vergadering naar boven kwamen: de subsidies éénmalig 

25 à 30% omhoog trekken. Als de sportaccommodatie terug opengesteld mag worden, 

geen sluitingsperiode meer inlassen in de vakantie zodat de conditie kan worden 

opgebouwd. 

Het is niet de bedoeling om in deze vergadering een brainstorm te houden, maar wel de 

uitdrukkelijke vraag om suggesties van uit de verenigingen door te sturen. Alle ideeën en 

input zijn welkom. Graag doorsturen naar de sportdienst: sportdienst@wevelgem.be 

 

Bespreking 

Wat als je een grotere activiteit op de planning hebt staan in september, na de 

voorlopige einddatum voor verbod op massa events. Wat met het gehuurde materiaal? 

Zullen kosten worden aangerekend bij annulatie?  

De schepen licht toe dat de verenigingen toch best voorzichtig omspringen met hun 

organisaties en alles goed overwegen. Het is koffiedik kijken hoe alles zal evolueren, 

maar toch aangeraden om zotte kosten bij twijfel te vermijden, zeker massa 

evenementen zijn af te raden. De regel is momenteel wel dat de gemeente geen kosten 

aanrekent bij annulaties. 

De vraag wordt gesteld wat een massa evenement is en als een tornooi daar ook onder 

valt. Ook dit is nog afwachten, de versoepeling moet duidelijk maken welke sporten 

terug mogelijk zijn en in welke vorm. Een tornooi kan in die zin mogelijk zijn, maar dan 

is het nog de vraag wat toegestaan zal worden voor cafetaria’s, kleedkamers,… allemaal 

nog af te wachten hoe dit evolueert. 

6. Varia 
Communicatie: www.facebook.com/Wevelgemsport 

In deze coronatijden is communicatie zo mogelijk nog belangrijker geworden. We merken 

in de media heel wat acties die tot bewegen aanzetten. Ook de sportdienst draagt een 

steentje bij met doelgroepgerichte acties via haar facebookpagina. Om het draagvlak te 

verbreden, werd er een filmpje gemaakt om deze pagina te ‘liken’. Uiteraard zou het 

wenselijk zijn dat zoveel mogelijk leden van onze verenigingen dit zouden doen, bij deze 

een massale oproep. Zo kunnen we elkaars berichten delen. 

Er werd ook een ‘sportoverleg’ facebook groep opgericht voor de verenigingen waar de 

sportdienst relevante info wenst te delen. Binnenkort wordt hiervoor een mail gestuurd 

naar de verenigingen, met de vraag een communicatieverantwoordelijke aan te duiden 

om deze pagina op te volgen.  

Stavaza 

- ‘De zwemkom’: het nieuwe zwembad heeft wat vertraging opgelopen door de 

coronacrisis. We rekenen en er vooralsnog op dat het zwembad rond de 

jaarwisseling de deuren kan openen.  

- Atletiekpiste: de werken zijn gestart en eind augustus moeten deze af zijn. 

mailto:sportdienst@wevelgem.be


De volledige site met de nieuwe atletiekpiste en het zwembad moet een mooi 

geheel vormen. Zo worden ook de omgevingswerken verder aangepakt; 

momenteel zijn er ook werken aan de parking ‘Cameo’ die momenteel nog voor 

wat hinder zorgen op de N8, maar als deze af zijn zal dit een belangrijke toegang 

worden tot de site. Fiets – en wandelroutes zijn belangrijk in dit verhaal, er wordt 

gewerkt aan een goede bereikbaarheid en er komt een aparte fietsparking. 

- Sporthal Vanackerestraat: sporthal blijft bestaan tot er een alternatief is. De 

plannen hiervoor zijn volop aan de gang. 

- Sporthal Moorsele: het is de bedoeling om in Moorsele een nieuwe sporthal 

renovatie van het oude gedeelte ? te bouwen tijdens deze legislatuur. Er was al 

een voorbereidende vergadering om de aanpak te bespreken. 

- Porseleinhallen - uitbouw: zou dit kalenderjaar afgewerkt moeten worden, ook 

daar nog even afwachten wat de coronavertraging zal zijn, maar eind dit jaar zou 

het gebouw in gebruik genomen kunnen worden. 

De voorzitter sluit de vergadering af met de wens om volgende vergadering in levende 

lijve te kunnen voeren. Hou jullie allemaal gezond en wel! 

 

Verslag: Jeroen Debaveye 

 


