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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD VAN 4 mei 2021 
Aanwezig: 

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

Bolen, Bruno Stragier, Claude Verrote, Dieter Vanhaezebrouck, Geert Deruddere. 

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

Deskundige: Jan Cruycke 

Verontschuldigd:  

Leden: Tom Verleyen 

Waarnemer: Geert Knockaert (beleidscoördinator vrije tijd – waarnemer) 
 

0. Inleiding 

Verwelkoming door de voorzitter. 

Het is even wachten op enkele leden, 19:30u is wat vroeg voor sommigen, ook voor de 

voorzitter. Graag volgend overleg 20:00u als start uur. 

Jan Cruycke heeft laten weten later aan te sluiten bij de vergadering. 

 

1. Verslag van de vorige bestuursvergadering: 11 januari 2021. 

Verslag verstuurd met de uitnodiging. Het verslag wordt zonder opmerkingen 

goedgekeurd. 

 

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

schepenen. 

Bezorgd met de uitnodiging. Uittreksels CBS van 6 januari tot en met 21 april 2021. 

De punten worden toegelicht door de Geert Breughe, schepen van Sport. De schepen 

verwelkomt op zijn beurt de vergadering en geeft aan dat de notulen weergave zijn van 

een iets langere periode. Deze kunnen vlot overlopen worden, er zijn geen opmerkelijke 

zaken te vernoemen.   

Opmerkingen: 

- Bruno Stragier: Is er al een concessie voor de cafetaria De Zwemkom? 

o Er is nog geen concessionaris aangesteld voor de cafetaria van De 

Zwemkom. Het proces zit wel in de laatste rechte lijn en wellicht zal de 

aanstelling heel binnenkort een feit zijn. Momenteel kan nog niet 

meegedeeld worden wie aan zet is omwille dat de andere kandidaten ook 

nog niet op de hoogte zijn dat ze niet werden weerhouden. Nog even 

afwachten op de definitieve beslissing. 

- Jan Samyn: heeft de gemeente extra inspanningen moeten doen nadat er 

niemand gevonden werd in de eerste ronde? 

o De tweede ronde werd opgestart met 4 nieuwe kandidaten die indienden 

op hetzelfde lastenkohier als de eerste ronde. Met 1 van die kandidaten 

werd verder onderhandeld. De laatste punten en komma’s worden nu 

verder besproken om binnenkort tot de definitieve overeenkomst te 

komen. De horeca mag nog niet open omwille van de coronamaatregelen. 

Er wordt uitgekeken naar een opstart rond 1 juli 2021. 

o Het zwembad blijft open tijdens de grote vakantie. Er is een sluiting voor 

onderhoud voorzien van 21 tot 30 juni. In de vakantie blijft het zwembad 

open in functie van het staycation verhaal.  
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- Bruno Stragier: is er al geweten wat er met het oude zwembad zal gebeuren?  

o De afbraak van het oude bad is voor later in functie van een 

aantrekkelijker centrum zoals de plannen voor Gullegem en Moorsele.  

▪ De aanpalende sporthal blijft actief tot er een nieuwe sporthal voor 

de basisschool gebouwd is, waarvoor er op de locatie van de school 

grond voorzien is en een aanpalend huis werd opgekocht.  

▪ Het oude zwembad wordt tijdelijk een techniekacademie. Een 

project dat voor volgend schooljaar wordt opgestart om kinderen 

ervaring te laten opdoen met techniek en wat dit allemaal 

teweegbrengt.  

▪ De oude bureau van de sportdienst doet momenteel dienst als 

callcenter voor het vaccinatiecentrum. 

3. Kalender sport seizoen 2021 - 2022 

Diensthoofd sport, Jeroen Debaveye, licht de kalenders voor het komend sportseizoen 

toe. De aanvragen van de verenigingen werden ingediend tegen vrijdag 2 april. De 

verwerking van de informatie gebeurt normaal door Eline Olievier, die momenteel met 

ziekteverlof afwezig is. Hierdoor was het een iets moeilijker proces om alle info te 

verwerken. Uiteindelijk werd alles op punt gezet en werden de eerste knopen reeds 

ontward voor de kalendervergaderingen. Deze gingen door op maandag 19 april voor 

Wevelgem en Moorsele en op 20 april voor Gullegem. De laatste aanpassingen na deze 

vergaderingen werden aangebracht in de voorgestelde roosters die verstuurd werden 

voor de bestuursvergadering van de sportraad, op enkele latere (kleine) aanvragen na.  

Voor de éénmalige vaste kalender zijn er weinig problemen van aanvragen op hetzelfde 

moment. Als deze zich voordoen gaat het meestal om een sportkamp van de sportdienst 

op hetzelfde moment met een stage of activiteit. Deze kunnen in de meeste gevallen 

aangepast worden door een wissel met een andere sporthal. De spreiding over de 

deelgemeenten wordt voor de sportkampen van de sportdienst wel gehandhaafd.  

Er zijn ook enkele grotere evenementen zoals het turnfeest in Moorsele, BK Kreadance en 

drumfestival in De Schelp, Gent-Wevelgem die gebruik maakt van sporthal 

Vanackerestraat,… voor die momenten is het belangrijk dat de clubs hiermee rekening 

houden in opmaak de competitiekalenders en eventuele annulaties van trainingen. 

De trainingsschema’s van de sportzalen zijn overal ingevuld en de nodige aanpassingen 

werden met de clubs besproken.  

Over deze roosters werden volgende vragen gesteld vanuit de vergadering: 

- Claude Verrote:  

o de samenwerking tussen sportdienst en Sportievak, wat houdt die juist in? 

Sportievak is een private aanbieder. 

▪ De organisatie van het sportkamp zelf wordt gedaan door de 

gemeente. De inschrijvingen gebeuren bij de sportdienst en het 

inschrijfgeld gaat naar de gemeente. De samenwerking zit in het 

huren van lesgevers bij Sportievak omdat er meerdere lesgevers 

nodig zijn. De eigen sportanimatoren worden dan ingezet in 

samenwerking met lesgevers van Sportievak zoals er voor de 

cursussen ook beroep gedaan wordt op lesgevers van Sportwerk 

Vlaanderen. Sportievak bepaalt ook mee het thema van het kamp 

en voorziet af en toe ook extra materiaal. 

o Op de kalendervergadering werd gesteld dat de recreatieve 

liefhebbersvoetbal op zaterdagnamiddag niet op het terrein van SPWE kan 
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spelen omdat daar geen verlichting is. In principe hebben ze die niet nodig 

als ze spelen om 14:30u. 

▪ Er moet nog verder overleg volgen met de betrokken voetbalclubs. 

Het derde terrein op het Sportspoor is een terrein met gedeeld 

gebruik en kan ingezet worden indien nodig. 

▪ Het is ook nog afhankelijk van hoeveel ploegen er zullen 

ingeschreven worden. Als dit om 1 ploeg gaat, is het spelen op 

SPWE geen probleem. Indien meerdere ploegen ingeschreven zijn 

of indien SPWE niet bruikbaar is door evenementen bijvoorbeeld, 

dan kan gebruik van het terrein 3 wel nodig zijn. 

- Geert Deruddere:  

o Is er verlichting voorzien voor de atletiek voor terrein aan De Zwemkom? 

▪ Dit terrein wordt momenteel ingezaaid en er is wel degelijk 

verlichting voorzien via de lichtpalen van de atletiekpiste. 

o Kan de Finse piste doorgetrokken worden naar het bosje achter de piste? 

▪ Een definitieve invulling voor het terrein is er nog niet. Er zijn heel 

wat denkpistes en mogelijkheden zoals kubb, buiten beweegruimte, 

… en doortrekken Finse piste. Dit wordt in de nabije toekomst zeker 

verder uitgewerkt. 

De sportraad geeft positief advies voor de opgemaakte kalenders sportseizoen 2020 – 

2021. 

De kalenders worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen op 

woensdag 12 mei 2021. Na de beslissing kunnen de definitieve kalenders terug naar de 

verenigingen, waarbij de definitieve versie ook naar de sportraad wordt gestuurd. 

4. Aanvragen sportraad. 

Er werden de voorbije periode 2 aanvragen tot toetreding van de algemene vergadering 

van de sportraad ingediend. Petanqueclub Gullegem en Cyclocross Gullegem dienden aan 

aanvraag in. 

- Petanqueclub Gullegem 

o Volgens de statuten voor de werking van de sportraad moet een vereniging 

voldoen aan een aantal voorwaarden om een afgevaardigde te kunnen 

aanwijzen (artikel 7). Petanqueclub Gullegem wordt niet geleid door een 

bestuur waarvan de meerderheid van de leden woonachtig is in de 

gemeente Wevelgem. Omdat ze niet voldoen aan deze voorwaarde kan de 

aanvraag niet positief behandeld worden.  

▪ De voorzitter vraagt om de vereniging op de hoogte te stellen van 

het niet kunnen verwerken van hun aanvraag omdat ze niet aan de 

voorwaarden voldoen. 

- Cyclocross Gullegem 

o Deze aanvraag is een hernieuwde aanvraag. Cyclocross Gullegem was 

vroeger al aangesloten, maar hun lidmaatschap werd niet verlengd.  

o De aanvraag kan positief beantwoord worden, Cyclocross Gullegem voldoet 

aan alle voorwaarden. 

5. Coronarelance vrijetijdsverenigingen 

De schepen van sport, Geert Breughe, licht het relanceplan toe aan de hand van een 

powerpoint die werd opgesteld voor alle vrijetijdsverenigingen, dus niet beperkt tot sport 

alleen.  
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1. Welke maatregelen werden tot nu toe genomen? 

De basis werd beslist op de gemeenteraad van 3 juli en 11 december 2020: 

» Geen annuleringskosten lokalen 

» Geen retributie voor feest- en signalisatiemateriaal 

» Eenmalige verhoging reguliere subsidies 10% → 14 247,25 euro 

» Herstelsubsidies 1ste ronde → 141 040,22 euro / 64 verenigingen 

(periode 15 maart – 15 oktober 2020) 

» Convenanten evenementen: 60% tegemoetkoming in gemaakte en bewezen 

kosten → 20 246,15 euro 

» Versoepeling subsidiereglement gemeenschapsvormende activiteiten tot 31 

augustus: geen publieksvereisten, modaliteiten aanvraag versoepeld 

» Uitvoeren convenant JC Ten Goudberge, Katjeduk, subsidiereglementen 

wielerwedstrijden & lokaal mondiaal burgerschap & lokalensubsidie ↔ 

modaliteiten 

» Addenda Gent-Wevelgem, Gullegem Koerse, Cyclo Cross 

» Vrijstelling concessievergoeding sportbars in periode van sluiting 

» Herstelsubsidies 2de ronde: dossiers tegen 15 april. 60 dossiers,  

financieel = ? (dossiers nog te behandelen), GR juni ? 

Jaar rond maken → periode 15 oktober 2020 tot 15 maart 2021 

» Uitbetaling reguliere subsidies: corona geen invloed (ondanks verminderde 

werking 2020) 

 

2. Van herstel naar relance 

HERSTEL 

Doel: wegnemen kwalijke gevolgen corona bij verenigingen 

- extra kosten & minontvangsten 

- verstoord evenwicht in en uit herstellen 

- overlevingskansen  

RELANCE 

Doel:  

- heropstart werking ontzorgen (financieel, logistiek, communicatief, …) 

- sociaal welbevinden & gemeenschapsleven bevorderen 

- VT-verenigingen maar ook burgerinitiatieven 

 

3. Korte termijn 

Heropstartsubsidie van 125 euro voor eerste (niet-publieke) fysieke 

bijeenkomst van de verenigingen met bestuursleden en vrijwilligers 

- Eénmalig 

- tussen 8 mei – 30 september  

Relancesubsidie voor nieuwe publieksactiviteiten 

Voor initiatieven die niet eerder op regelmatige basis plaatsvonden of de reguliere 

werking overstijgen 

- 75% van organisatiekosten met max 1 000 euro 

- 100% indien UiTPAS-activiteit met max 1 000 euro 

- meerdere keren mogelijk → max 3 000 euro  

- van 8 mei tot 31 december 2021 

- voor gestructureerde verenigingen + buurt- en burgerinitiatieven 

 

Creditnotasubsidie voor aangepast (bestaand) publieksinitiatief i.f.v. 

coronamaatregelen 
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- van toepassing 8 mei 2021 tot 31 december 2021 

- tot max 50% korting op gemeentelijk feestmateriaal en gebruik gemeentelijke 

lokalen (creditnota).  

- voorafgaande aanvraag → aantonen welke bijkomende maatregelen genomen 

werden en wat de reële meerkosten of minderontvangsten hiervan zijn = dienen 

beduidend te zijn tgo vorige edities 

Aanmoediging buurtinitiatieven via communicatie 

Bestaand subsidiekader: 125 euro, meerdere aanvragen mogelijk 

4. Zomer in Wevelgem 

 

» Verscheiden aanbod 

» Bib en Zwemkom blijven open / vakantiewerking / leef- en speelstraten 

» Programma kleinschalige en weinig coronagevoelige activiteiten/initiatieven vanuit 

de  # VT-diensten gericht op Wevelgemse inwoner 

» Buitensport sportpromotie 

» Geen grotere evenementen (vb. Klein Tokyo, Roefel, …) 

» Niet datum gebonden aanbod van recreatie (recreatieve hotspots, wandelen & 

fietsen(parcours), horecapromo, buitenplan, …) 

» Bijdragen aan zomergevoel, zich thuis voelen, … gemeenschapsvorming 

6 artistieke & ludieke interventies in buurten 

» Afronden 4 mei → geen aanvulling bij coronaversoepeling 

→ Ruimte geven aan ondernemende creatievelingen, particuliere initiatieven van 

verenigingen en horeca, aan burgerinitiatieven 

→ Communicatief prikkelen 

→ Faciliteren. Hoe? → o.m. via bevraging verenigingen 

» Vasthouden aan relanceplan horeca  

→ geen BAT a/d Leie, BAT in ‘t Park 

→ eigen activiteiten = samenwerking bestaande horeca vooropstellen 

» Sterke communicatie:  

→ Zomer in Wevelgem als geheel presenteren op website en brochure  

→ communicatieplan: infokrant – banners – teasergif – lancering 24 mei – 

guerilla-actie windmolentjes - …. 

 

5. Evenementen 

 

» Gullegem Koerse 

» Ommegancksfeesten 

» Kokopelli 

» EK voetbal 

» Vlasrock 

» Wielertoeristen Gent-Wevelgem 

» Jeugdfeesten 

» Braderie 

» Leiemarathon 

» Winterevenementen 

 

6. Bevraging verenigingen 

 

» Digitale bevraging in mei 

» Bevraging van  

- impact op werking: bestuur en vrijwilligers, leden, communicatie, financieel, 

activiteiten en werking, … 
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- hoe worden eigen werking gezien bij heropstartfase en toekomstige werking 

(noden, evoluties, uitdagingen, …) 

- welke ondersteuning vanuit gemeentebestuur gewenst? Financieel, logistiek, 

communicatief, … 

» Resultaten werkveldspecifiek verwerken → betrekken adviesraden 

 7 werkvelden: jeugd / sport / SCW / AK / ouderen / mondiale verenigingen / 

event-organisatoren 

» Adviezen vertalen in bijkomende algemene en/of specifieke maatregelen en acties 

= GR juli 2021 

Opmerkingen sportraad: 

- Jan Samyn 

o De timing voor de bevraging van de clubs valt wel heel vroeg. Ik kan me 

niet voorstellen dat verenigingen nu al een zicht kunnen geven op het 

aantal leden. Het is totaal niet duidelijk hoeveel ledenverlies een 

vereniging zal lijden. Dit zullen onvolledige antwoorden worden. 

▪ Geert Breughe: 

De gemeente wil een stap voor zijn en klaar zijn. Wat nu niet 

geweten is, kan uiteraard niet meegenomen worden en zal dan later 

op een of andere manier moeten opgenomen worden. Sowieso kan 

een vereniging wel al enig zicht hebben op bepaalde zaken zoals 

het aantal trainers en huidige bestuursleden. 

- Roger Saint 

o Herstelsubsidie ronde 1 en 2; kan er inzage gekregen worden in de 

dossiers. 

▪ Geert Breughe: 

Deze dossiers werden niet aan adviesraden voorgelegd. De dossiers 

werden behandeld door de vrijetijdsdienst en voorgelegd aan de 

politieke fracties. De bedragen per vereniging kwamen op de 

gemeenteraad en zijn dus openbaar. De herstelsubsidies worden 

niet op dezelfde manier behandeld als de reguliere.  

▪ Claude Verrote: als het openbaar is, waarom is er dan geen inzage 

in de dossiers. 

• De vraag naar inzage van de dossiers zal moeten gesteld 

worden, deze werd nog niet gesteld tot nu toe. 

- Benoit Verstraete 

o Kan de powerpointpresentatie worden meegestuurd met het verslag? 

▪ Dat is mogelijk. 

8. Varia 

- Datum volgende bestuursvergadering wordt vastgelegd op maandag 7 juni in 

functie van het relanceplan. Zoals gevraagd in het begin van de vergadering zal 

het startuur iets later zijn; 20:00u in plaats van 19:30u. 

- Benoit Verstraete 

o Er zijn bijna geen vuilbakken aanwezig op site Sportspoor, komen die nog? 

▪ Dit klopt, het beleid kiest er voor om dit te beperken. Dit is ook zo 

voor andere openbare locaties. Onderzoek toont aan dat het 

plaatsen van meer vuilbakken ook meer vuil lokt. Er hier en daar 

inderdaad wat zwerfvuil, maar dat zou niet minder zijn met het 

plaatsen van meer vuilbakken. 
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- Philippe Bolen 

o Er wordt regelmatig vuilnis achter gelaten op het terras van WVLAC, kan 

de gemeente geen signalisatie plaatsen? 

▪ Dit gaat om privaat domein, de gemeente kan daar niet in tussen 

komen. 

- Bruno Stragier 

o Wanneer mogen we de zaalaanvraag voor 1 tot 15 augustus indienen? 

▪ Document hiervoor wordt mee verstuurd met definitieve kalenders 

donderdag 13 mei. 

o Kan het mogelijk gemaakt worden om op een feestdag als 1 mei ook het 

beachvolleybalveld te gebruiken. 

▪ Dit is mogelijk. Sleutel kan in dit geval de dag voordien opgehaald 

worden. 

▪ Is er ruimte voor een extra terrein of locatie? Wordt nu veel 

gebruikt. 

• Dit is nu niet voorzien, moet afgewogen worden. Het is 

belangrijk dat dit in normale tijden ook geëvalueerd zal 

worden. Wat is in die situatie de bezetting en de nood? 

• Ook andere locaties moeten eventueel meegenomen worden 

voor dergelijk aanbod buitensportaccommodatie; 

bijvoorbeeld bij de bouw van de nieuwe sporthal in Moorsele. 

Uiteraard afhankelijk van de vraag ook. 

o Is Site Gheysen nog een optie voor extra toegang de het Sportspoor? 

▪ Komende gemeenteraad staat de sloop van het aangekochte huis 

langs de spoorweg in de Moorselestraat op de agenda. Daar komt in 

de nabije toekomst een bredere doorgang. Voor site Gheysen is het 

nog vroeg, maar daar zullen nog gesprekken volgen wellicht. 

- Geert Deruddere 

o Vraag voor doortrekken Finse piste en verlichting werden al beantwoord 

tijdens de vergadering. Het verbindingsstuk en eventuele verlichting 

worden meegenomen in de uitwerking van de site. 

- Jan Cruycke 

o In Gullegem zijn er geen outdoor omnisport terreinen zoals in Wevelgem 

en Moorsele. Zijn er mogelijkheden om deze in de toekomst te voorzien, 

bijvoorbeeld op site ‘Westakker’? 

▪ Dergelijke projecten moeten overwogen worden. Momenteel wel 

wat speelterreinen/pleintjes met wat accommodatie, maar meestal 

in slechte staat. Moet in breder kader bekeken worden. 

o Veel mensen vinden het jammer dat er in domein Bergelen geen Finse 

piste is aangelegd. 

▪ Dit is natuurlijk provinciaal domein, de gemeente kan wel in 

gesprek gaan en de vraag stellen. Deze werd al eens gesteld, maar 

toen niet opgenomen. 

▪ Het is een zoektocht naar een evenwichtige omgeving, enerzijds in 

aanbod accommodatie per deelgemeente, anderzijds is er ook 

natuurlijke omgeving die verschillende is. Zo is er in Gullegem meer 

bos om te lopen dan in Wevelgem. 

- Claude Verrote 

o Claude was ook aanwezig op kalendervergadering Moorsele: graag 

toevoegen aan verslag. 

o In vorige vergadering de vraag gesteld of de verenigingen hun 

verzekeringspolis moeten voorleggen aan de gemeente en dit ook zo op te 

nemen in de overeenkomst gebruik De Zwemkom. 
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▪ De gemeente besliste dit niet te doen en ook zo uniform door te 

trekken in nieuwe overeenkomsten. Redenen: 

• Verplaatsen verantwoordelijkheid; bij doorsturen van de 

polis kan de gemeente niet nagaan wat allemaal bepaald 

is/moet zijn. 

• Indien de polis niet betaald werd, is die ook niet geldig. 

- Roger Saint 

o Op kalendervergadering in Moorsele waren enkele belangrijke verenigingen 

tekort. Hadden die toegezegd?  

▪ Zou moeten nagekeken worden wat misliep, maar het is zeker dat 

de verenigingen op de hoogte waren. 

o Vroeger hadden de afwezigen geen recht meer op opeisen van voorkeur. 

Volgende vergadering hoopt Roger op volledige aanwezigheid. Misschien 

kunnen de verenigingen vooraf eens opgebeld worden. 

- Jan Samyn 

o Een proficiat aan de sportdienst: site sportspoor is uitgegroeid tot een 

fantastisch domein. Uiteraard zal er nog verder gegroeid worden en zijn er 

nog werkpunten, maar een heel mooi resultaat die er nu al staat. 

Volgende vergadering: maandag 7 juni 2021 om 20:00u. Fysiek of digitaal nog te 

bepalen en afhankelijk van de situatie. 

 

Verslag: Jeroen Debaveye 

 


