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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD VAN 11 januari 2021 
Aanwezig: 

Leden: Jan Samyn (voorzitter), Roger Saint (ondervoorzitter), Benoit Verstraete, Philippe 

Bolen, Bruno Stragier, Claude Verrote, Dieter Vanhaezebrouck, Tom Verleyen 

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

Deskundige: Jan Cruycke 

Verontschuldigd:  

Leden: Geert Deruddere 

Waarnemer: Geert Knockaert (beleidscoördinator vrije tijd – waarnemer) 
 

0. Inleiding 

Verwelkoming door de voorzitter. 

Voor iedereen de beste wensen en een goede gezondheid. Dat we 2020 snel achter ons 

mogen laten en uitkijken naar een beter sportjaar waar we met hartenlust onze sport 

terug mogen beoefenen. 

 

1. Verslag van de vorige bestuursvergadering: 12 oktober 2020. 

Verslag verstuurd met de uitnodiging. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Kennisgeving uittreksels uit de notulen van het college van burgemeester en 

schepenen. 

Bezorgd met de uitnodiging. Uittreksels CBS van 30 september tot en met 23 december 

2020. 

De punten worden toegelicht door de schepen van Sport. Opmerkingen: 

- Geert Breughe deelt mee dat er reeds ruim 600 badges voor de atletiekpiste 

aangekocht werden. 

3. Nieuw huishoudelijk reglement De Zwemkom. 

Het nieuwe gemeentelijke zwembad van Wevelgem 'De Zwemkom' opent op zaterdag 23 

januari 2021 voor publiek. Volgens de VlaremII bis trein wetgeving voor zwembaden is 

een reglement van interne orde een verplicht document. Het intern of huishoudelijk 

reglement bepaalt de huishoudelijke regels die specifiek van toepassing zijn voor het 

zwembad en na te leven zijn door alle gebruikers. Hierbij zijn enkele richtlijnen verplicht 

op nemen vanuit de VlaremII bis trein wetgeving, die geldig zijn voor alle Vlaamse 

zwembaden. Het reglement wordt vervolledigd met de richtlijnen die specifiek zijn aan 

het eigen zwembad. 

Volgens het gebruikersreglement De Zwemkom is het college van burgemeester en 

schepenen bevoegd voor het uitvaardigen van een huishoudelijk reglement omtrent de 

gedragsregels van de bezoekers voor het gemeentelijke zwembad De Zwemkom.  

Het ontwerp van het huishoudelijk reglement werd voorbereid door de sportdienst en 

besproken met het personeel die zal instaan voor de uitvoering van het reglement. Het 

reglement werd afgetoetst aan de eigenheden van de accommodatie en de ervaringen 

van de eerste testperiode van het zwembad. Het huishoudelijk reglement werd ook 

bijgestuurd na juridisch advies. 

 



2 
 

Opmerkingen: 

- Bruno Stragier 

o Hoeveel reddingspoppen zijn er beschikbaar voor de scholen? Voor een 

grote klas is 1 pop te weinig om les te geven. 

▪ Momenteel is er 1 reddingspop aanwezig. Er is niet echt vraag naar 

meer, maar als die er is, wordt die uiteraard bekeken. 

o Mag reddend zwemmen met kledij? 

▪ Dit mag, maar moet volgens afsprakennota met school (in 

opmaak), op voorhand aangevraagd worden en niet alle kledij mag. 

o Is een aanvraag voor kleuterzwemmen mogelijk? 

▪ Dit is afhankelijk van de bezetting van het bad. Tijdens 

schoolzwemmen zijn 2 redders voorzien, een combinatie met 3 

baden tegelijk mag dan niet. Er kunnen afspraken gemaakt worden 

waarbij de lesgever als toezichthouder ingezet wordt. Verder moet 

het ook lukken met de bezetting in het groot bad, het recreatiebad 

kan storend zijn voor het lesgeven. 

o Geert Breughe vraagt of deze vragen in functie van een schoolreservatie 

zijn voor Guldensporencollege Gullegem. 

▪ Dit klopt, Bruno zal de aanvraag richten naar de sportdienst die 

deze vraag zal behandelen. 

- Jan Cruycke 

o Wat zijn de modaliteiten om het zwembad te reserveren in functie van 

therapeutische lessen vanuit de kinépraktijk. 

▪ Deze modaliteiten zijn bepaald in het gebruikersreglement De 

Zwemkom. 

Het bestuur van de sportraad geeft positief advies aan het voorgelegde huishoudelijk 

reglement voor De Zwemkom. 

4. Ontwerp overeenkomst ingebruikname De Zwemkom. 

In de bezetting van het zwembad zijn er enkele verenigingen die buiten de openingsuren 

gebruik maken van De Zwemkom. Op die momenten is er geen personeel, redders of 

poetsdames, van de gemeente aanwezig. Tijdens deze momenten zijn de gebruikers zelf 

verantwoordelijk voor het gebruik van de accommodatie. In de huidige bezetting gaat dit 

over 2 duikclubs, waaronder een Wevelgemse duikclub 'de Westvlaamse duikers' en een 

niet-Wevelgemse duikclub de Ocean Xplorers. De zwemclub de Dolfijnen heeft ook enkele 

trainingsmomenten die buiten de openingsuren van het zwembad vallen. Voor deze 

verenigingen is het noodzakelijk dat er een overeenkomst wordt afgesloten tussen de 

gemeente en de vereniging voor de ingebruikname van de zwembadaccommodatie. 

Verenigingen die gebruik maken van het zwembad buiten de openingsuren moeten 

voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de VlaremIIbis trein wetgeving. Zo moeten 

ze zelf instaan voor een redder die een geldig diploma moet hebben. Het diploma en 

bijhorend jaarlijks attest van opleiding moet opgenomen worden in het toezichtplan van 

het zwembad. Het aantal toegelaten zwemmers en aantal gebruikte baden is afhankelijk 

van de inzet van redders en moet worden opgenomen in de overeenkomst. 

De clubs staan in deze situatie zelf in voor het gebruik van het bad en de nodige 

exploitatie. Voor elke vereniging is er een verantwoordelijke die instaat voor het correct 

gebruik en het correct afsluiten van het zwembad. Voor elke vereniging zijn er ook 

specifieke afspraken over het gebruik van accommodatie, materiaal en veiligheid. Deze 

concrete afspraken worden integraal opgenomen in de overeenkomst. 
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Volgens het gebruikersreglement van De Zwemkom wordt voor verenigingen van wie de 

activiteiten specifieke afspraken vereisen, een aparte gebruiksovereenkomst opgesteld. 

Deze overeenkomsten worden vastgesteld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

De sportdienst stelde een ontwerp 'overeenkomst voor ingebruikname' van De Zwemkom 

op in samenspraak met de verenigingen zelf. De overeenkomsten werden nagelezen met 

de nodige deskundigheid op juridisch vlak. De overeenkomsten voor ingebruikname van 

De Zwemkom worden per vereniging specifiek opgesteld. Deze overeenkomsten worden 

afgesloten per sportseizoen en moeten jaarlijks vernieuwd worden. De aparte 

overeenkomsten worden voorgelegd ter goedkeuring aan het college van burgemeester 

en schepenen. 

Opmerkingen 

- Claude Verrote 

o Waarom worden de verenigingen niet verplicht om de polissen van de 

verzekeringen voor te leggen? Nu worden die niet opgevraagd of enkel 

polisnummer. 

▪ Dit is best conform de verschillende overeenkomsten. Zo is het 

bijvoorbeeld wel opgenomen in de voetbalovereenkomsten, die nog 

opnieuw behandeld worden. 

▪ Deze vraag wordt afgetoetst bij de deskundigen op gebied van 

verzekeringen over hoe dit best wordt opgenomen. 

De sportraad geeft positief advies aan het voorgelegde ontwerp voor de overeenkomst 

ingebruikname van De Zwemkom. 

5. De Zwemkom – stand van zaken 

- Opening De Zwemkom – zaterdag 23 januari 

Wellicht zullen de maatregelen niet versoepelen en is er weinig mogelijk. In dit scenario 

focussen we ons op de opening van het gebouw op zich en het in gebruik nemen door de 

baantjeszwemmers, wat wel toegelaten is. Enkel de media zullen hierbij aanwezig zijn 

om alles vast te leggen. Voor de rest zal er geen publiek mogen bij zijn, een 

openingsfeest is helaas niet mogelijk. Hopelijk kunnen we dit binnen afzienbare tijd, juni 

of september ten laatste, toch nog organiseren. 

Momenteel is het zwembad open voor scholen en clubs in een testfase. Het is belangrijk 

dat het bad gebruikt wordt voor het afstellen van de nieuwe installaties en het doorlopen 

van de verschillende processen. 

- Cafetaria 

In de eerste ronde werden uiteindelijk geen kandidaten weerhouden, ondanks de 

concrete interesse van een aantal geïnteresseerden. Tijdens de eerste ronde meldden 

zich opnieuw een 6-tal kandidaten die wensen deel te nemen aan de nieuwe procedure. 

Deze zal binnenkort opgestart worden na het uitschrijven van een nieuwe opdracht. 

- Varia/vragen 

 

Vraag Geert Deruddere over de familiepas 

- In het reglement staat gezin met enkel kinderen onder de 12 jaar te gebruiken, 

waarom 12 jaar? :een gezin met 3 kinderen, 2 zijn jonger dan 12 het derde kind 
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is 13 hoe los je dit op .valt het derde kind uit de boot voor de familie pas. 

Waarom niet 16 jaar bijvoorbeeld voor het gezin? 

- Het doelgroepenbeleid is gericht op jonge gezinnen. Er zijn enkele maatregelen 

hieromtrent die heel gunstig zijn. Zo komen kinderen tot en met 6 jaar gratis 

zwemmen, een unicum in de streek. Vanaf 7 jaar moeten de kinderen ook 

betalen, maar dit kan met de familiepas volledig ondervangen worden voor 

fervente zwemgezinnen. Vanaf 13 jaar zijn de volwassen tarieven van toepassing, 

dan valt men ook onder de volwassen abonnementen. Noot hierbij: vanaf 50 

beurtenkaart betaalt men terug dezelfde tarief als een individueel ticket 7-13 jaar, 

namelijk 2 euro/zwembeurt. 

Vraag geldigheid beurtenkaarten: 

- Tot de beurten op zijn, zonder vervaldatum. 

De deadline van het nieuwe zwembad werd gehaald. In deze tijden en voor zo’n omvang 

van bouw is dit toch niet evident. Een mooie prestatie. Bovendien blijft het knap om als 

gemeente een zwembad in eigen beheer uit te baten. 

De verhuis van de sportdienst gebeurt voor 25 januari, vanaf dan zal de sportdienst 

bereikbaar zijn in bureaus van De Zwemkom. 

Het fietspadje vanaf de Moorselestraat is terug open. Het huis moet daar nog gesloopt 

worden in functie van een bredere doorgang. Daar zijn we afhankelijk van de nodige 

vergunningen. 

De parking van De Zwemkom is reeds bereikbaar. Een extra tip; de parking van het 

kerkhof in de Moorselestraat is ook dichtbij. 

6. Financieel verslag bestuur sportraad 2020 

FINANCIEEL VERSLAG 2020 

 

Via rekening sportraad In Uit 

Overdracht 2019 1685,79  

Gemeentelijke toelage 
2020 

500,00  

Openstaand saldo 2019 
(2/07) 

 39,27 

Openstaand saldo 2019 
(12/11) 

 17,72 

Drank Algemene 
Vergadering 2/03/2020 

 39,27 

Traktaat vergadering 
sportraad 12/10/2020 

 20 

Kosten rekening  30 

TOTAAL 2038,39 147,4 
 

7. Corona 

Voorzitter Jan Samyn vraagt zich af hoe de situatie momenteel is bij de verschillende 

sporttakken. Welke geledingen zijn wel nog actief, welke ideeën leven er? De leden 

schetsen de huidige situatie bij hun club. 
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- De volleybalcompetitie ligt stil. Er is weinig hoop op hervatting van de competitie. 

Bestuur van volleybalclub DAVO denkt na over compensatie lidgeld voor volgend seizoen.  

- De basketbalcompetitie ligt plat. De U12 mag vanaf januari terug competitie spelen. 

Hopelijk volgt er dit seizoen nog een periode waar er mag getraind worden en eventueel 

nog vriendschappelijke wedstrijden mogelijk zijn. BBC Gullegem beseft dat de vraag naar 

compensatie lidgeld gerechtvaardigd zal zijn en vraagt als er een tussenkomst mogelijk is 

via de gemeente. 

- De schepen van sport Geert Breughe merkt op dat BBC Gullegem geen aanvraag 

indiende in de eerste ronde van de herstelsubsidies. Wellicht waren er toch 

activiteiten of andere kosten die verloren zijn door corona. Er komt een tweede 

ronde, bij deze de oproep om daar zeker een dossier voor in te dienen. 

- In de turnwereld is ook enkel de min 13 actief voor trainingen. Wedstrijden werden 

geannuleerd tot eind maart. 

- Bij WVLAC mag vliegen per 4. Men rekent op compensatie van de federatie. 

- De joggingclub blijft afspreken om te lopen per 4, er is wel verlies aan contact en de 

vrees leeft dat er veel afhakers zullen zijn na dit seizoen. 

- Bij badmintonclub ‘Oes Leute’ houdt men de moed er in bij de sponsors, die kregen elk 

een cadeaubon voor hun onvoorwaardelijke steun. Er werden ook mondmaskers van de 

club gemaakt om de leden te blijven ‘binden’ aan de club. De wedstrijden werden via de 

federaties geannuleerd tot 1 maart voorlopig. 

8. Varia 

- Vraag Claude Verrote 

o Indien mogelijk krijgen we graag lijvige documenten als het huishoudelijk 

reglement wat vroeger om door te nemen. 

- Vraag Philippe Bolen 

o Werd de Wevelgemse wandelroute in Moorslede aan het vliegveld 

aangepast? 

- Opmerking Jan Samyn 

o De buitenverlichting werd hersteld op site sportspoor, maar deze aan de 

inkomhal van de Schelp werkt nog niet. 

Er wordt voorlopig geen nieuwe datum voor volgend overleg vastgelegd. 

 

Verslag: Jeroen Debaveye 

 


