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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD VAN 7 juni 2021 
Aanwezig: 

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

Bolen, Bruno Stragier, Tom Verleyen, Dieter Vanhaezebrouck, Geert Deruddere. 

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

Deskundige: Jan Cruycke 

Verontschuldigd:  

Leden: Claude Verrote 

Waarnemer: Geert Knockaert (beleidscoördinator vrije tijd – waarnemer) 
 

0. Inleiding 

Verwelkoming door de voorzitter. 

Het is een warme, zonnige maandagavond… eens starten met een varia vraag: wanneer 

gaat het terras van de cafetaria De Zwemkom open? Vanaf 3 juli zal de nieuwe cafetaria 

‘Uit De Kom’ de deuren openen.  

Roger Saint laat weten dat Claude Verrote zich verontschuldigt voor deze vergadering. 

 

1. Verslag van de vorige bestuursvergadering: 3 mei 2021. 

Verslag verstuurd met de uitnodiging. Het verslag wordt zonder opmerkingen 

goedgekeurd. 

Vraag van de voorzitter: kwam er een reactie op de mail naar petanqueclub Gullegem en 

cyclocross Moorsele over de aanvraag voor aansluiting sportraad? Beide verenigingen 

werden op de hoogte gesteld, maar er kwam geen verdere reactie. 

2. Bezetting De Zwemkom 2021 - 2022 

Diensthoofd sport, Jeroen Debaveye, licht de bezetting van De zwemkom voor het 

komend zwemseizoen toe. De aanvragen van de verenigingen werden ingediend tegen 

10 mei. De sportdienst verwerkte de aanvragen en er vond een digitaal overleg plaats 

met de clubs op dinsdag 1 juni. 

Het nieuwe sportbad in De Zwemkom heeft 2 zwembanen meer dan het oude bad, 

waardoor er meer mogelijkheden zijn voor de clubs en de combinatie met het publiek in 

vergelijking met vroeger. De bezetting van in het vorige zwembad werd met de wissel 

tijdens het seizoen doorgetrokken op enkele kleine wijzigingen na. Met de ervaring van 

de voorbije maanden konden de clubs nu hun aanvraag indienen voor het nieuwe 

zwembad, rekening houdend met de mogelijkheden. Hiervoor werden nieuwe 

documenten opgemaakt.  

Op maandagavond is er geen publiek, waardoor de zwemclub WDK dankbaar gebruik kan 

maken van 2 extra banen voor de trainingen. Zowel voor WDK als voor de duikclubs de 

Ocean Explorers en de West-Vlaamse duikers wordt er een overeenkomst opgemaakt 

voor gebruik van het zwembad buiten de publieke openingsuren. Deze overeenkomst, 

waarin verschillende afspraken opgenomen zijn, werd in november reeds door de 

sportraad positief geadviseerd. 

Op dinsdag, woensdag – en vrijdagavond, maakt de zwemclub WDK ook gebruik van een 

extra zwembaan voor de trainingen. Zo is er een extra baan voor club als voor publiek in 

vergelijking met de vroegere bezetting. 
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De bezetting van de scholen overdag is ook in opmaak in overleg met de directies en de 

sportleerkrachten. Deze blijven binnen de opgegeven tijdspannes, rekening houdend met 

extra banen op momenten dat het bad niet open is voor publiek. Op dinsdag en 

donderdag is er doorlopend ook baantjeszwemmen (2 banen) in combinatie met 

schoolzwemmen.  

De recreatiezone is open op de voorziene openingsuren.  

Vraag van de voorzitter: is de duikclub de Ocean explorers een Wevelgemse duikclub?  

Nee, dit is geen Wevelgemse duikclub. De Nereïden en de West-Vlaamse duikclub zijn 

dat wel, deze hebben ook een eigen materiaalruimte in De Zwemkom, met ook een 

compressorlokaal. De gebruikersovereenkomst – en reglement bepalen ook de 

verschillende afspraken en tarifering.  

De sportraad geeft positief advies voor de bezetting van De Zwemkom voor het 

zwemseizoen 2021 – 2022. 

4. Corona relanceplan – bevraging verenigingen 

In mei kregen alle vrijetijdsverenigingen een bevraging over de impact van corona op de 

vereniging, die zowel digitaal als op papier kon worden ingevuld. Niet minder dan 72 

verenigingen, waaronder 16 van de sport, dienden de enquête ingevuld in.  

De voorzitter en ondervoorzitter stellen hierbij de vraag over welk percentage van totaal 

aantal verenigingen dit gaat. Dit wordt nagevraagd bij de clusterverantwoordelijke Geert 

Knockaert.  

De resultaten van de bevraging, die ook vooraf werden bezorgd met de uitnodiging van 

de vergadering, worden via de powerpoint voorstelling toegelicht.  

De concrete vraag aan de vergadering is als deze resultaten in de lijn van de verwachting 

liggen. Wat is het advies van de sportraad op de voorgestelde manier van werken, zijn er 

eventueel bijkomende acties of aanpassingen die voorgesteld kunnen worden? 

De voorzitter geeft alle leden de kans om opmerkingen of vragen te stellen.  

Dieter 

• Er zijn 2 belangrijke zaken die opvallen 

o De financiële impact 

o Daling aantal leden 

▪ Hier kan de gemeente inspanningen leveren en ondersteunen om 

het vertrouwen terug te winnen. Een promotionele oproep om terug 

actief te worden.  

Tom 

• Kunnen de verschillende subsidies worden opgelijst en de verenigingen verwittigd 

worden? Een goede communicatie zal nodig zijn, zodat de verenigingen dit niet 

mislopen. En is er voldoende tijd om dit te doen? 

o Schepen Geert 

▪ De verenigingen worden op de hoogte gebracht door de gemeente 

via de nodige communicatie. Dit gebeurt via de secretaris of 

opgegeven contactpersoon vanuit de vereniging. Het is daarbij aan 

de vereniging om zich te organiseren om het nodige te doen. Zo 

moet bijvoorbeeld door de vereniging een eenvoudig 

aanvraagformulier ingediend worden voor de 150 euro 

heropstartsubsidie die elke vereniging kan opvragen. Doen ze dit 
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niet, dan is verondersteld dat dit niet nodig is voor die vereniging 

(er zijn ook verenigingen die minder/geen verlies geleden hebben).  

▪ Er is voldoende tijd, maar er is een einddatum. De dossiers moeten 

beoordeeld kunnen worden aan verschillende criteria.  

▪ Het is zeker de taak van de gemeente om goed te communiceren, 

anderzijds wordt ook verwacht dat de verenigingen zich 

structureren om dit goed te behandelen.  

Bruno 

• Het is afwachten tot de opstart van het nieuwe seizoen om de impact echt te 

kennen. Dan pas zal er zicht zijn op het aantal leden. 

o Het aantal leden nu is bijvoorbeeld ontgoochelend minder dan 

gekend/verwacht in februari.  

• Vraag is dus om uit te stellen, maar nu staan er al deadlines op voor de opstart 

van het seizoen om aanvraag in te dienen. 

Jan 

• Ledenaantal bij basket Gullegem valt wel mee, vooral drop out van de trainers is 

een probleem.  

• Bij acties vanuit de clubs zou ondersteuning (bv bij drankverkoop) welkom zijn 

om de gemaakte kosten kwijt te spelen. 

Philippe 

• Het ledenaantal bij WVLAC blijft gelijk 

• Er is vooral grote onwetendheid of het haalbaar is om in september de ‘fly in’ te 

organiseren. De club teert een groot deel van het seizoen op deze inkomsten.  

Roger 

• Het ledenaantal is niet goed, een deel komt niet terug.  

• De club hoopt vanaf 9 juni terug te mogen opstarten. Het protocol zal dit wellicht 

toelaten, nog even afwachten voor de specifieke richtlijnen. De sportdienst 

communiceert zo snel mogelijk. 

Benoit 

• Het is nog afwachten wat terug zal mogen; welke beperkingen zullen er nog zijn 

voor de cafetaria’s, mag er onbeperkt publiek komen, … 

• Graag uitstel tot er opnieuw gestart wordt: oktober zou ideaal zijn, dan zal er 

beter zicht zijn op de impact. 

Geert Deruddere 

• We mogen trots zijn op de subsidies van de gemeente. 

• Promotie maken voor de sportclubs en ondersteuning daarbij van de gemeente is 

belangrijk. 

• De clubs kunnen ook zelf inspanningen leveren om acties op poten te zetten om 

zo terug leden te winnen.  

o Voorzitter: de clubs hebben ook al veel werk op alle vlak, vooral ook het 

sportieve. 
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Voorzitter Jan 

• De jonge leden blijven komen, worden ook gemotiveerd door de ouders. Vooral de 

iets oudere leden zijn moeilijk terug te winnen als ze voor iets anders gekozen of 

ontdekt hebben in deze periode.  

• Het is op financieel vlak opletten voor een vicieuze cirkel. Beperkingen zorgen 

voor minder publiek, wegvallen van leden voor minder inkomsten van lidgeld, 

wegvallen van sponsors,… totale som zorgt voor minder barinkomsten,…  

 

• Samengevat worden 2 pijlers naar voor gebracht. 

o Promotionele 

▪ De taak/rol van de sportpromotie om mensen te motiveren en te 

stimuleren. Kinderen terug aansporen tot sporten en zoveel als 

mogelijk in onze gemeente. 

▪ De heropstart subsidie kan hierbij dienen als incentive. 

o Financiële 

▪ Er zijn nog veel vraagtekens rond uitval leden, sponsoring, opkomst 

publiek, inkomsten lidgeld en cafetaria, …  

▪ Vraag naar het overwegen van een bijkomende ronde 

herstelsubsidie 

▪ Er wordt gesteld dat er in oktober beter zicht zal zijn op de impact, 

deze is nu niet gekend en de vrees leeft dat die negatief zou 

kunnen zijn.  

▪ Sportinfrastructuur goedkoper maken voor een bepaalde periode? 

Reeds goedgekeurde creditnota subsidie is daarvoor ook bedoeld. 

• Bv kaasavond: minder tafels kunnen zetten: subsidie laat 

toe dit toch te organiseren.  

▪ Bezorgdheid over facturen: wanneer zullen die komen? 

• Er wordt aan het gemeentebestuur gevraagd om hier ‘galant’ 

mee om te gaan.  

• De voorzitter vraagt aan Dieter of hij een aanzet wil geven voor dit document en 

het daarna met hem bespreekt om na finalisering door te mailen naar de leden ter 

goedkeuring. 

Vanuit het bestuur van de sportraad zal een officieel schrijven worden gericht aan het 

gemeentebestuur met de vragen, opmerkingen en suggesties naar aanleiding van de 

coronabevraging. De voorzitter bereidt dit voor in overleg met Dieter. Op die manier 

kunnen de bezorgdheden formeel geuit worden.  

Termijn: best tegen eind deze week! Jeroen vraagt timing op, maar er wordt best niet te 

lang gewacht om dit in te dienen.  

Varia  

- Vraag van Dieter voor de sportdienst 

o Wat is de rol van de sportdienst binnen het volledige sportgebeuren in 

Wevelgem?  

▪ De sportdienst voert een gerichte sportpromotie met een breed 

draagvlak voor een zo’n breed mogelijk publiek, met de intentie 

zoveel mogelijk mensen te laten sporten of aan het sporten te 

krijgen. Het aanbod is laagdrempelig, zowel financieel als qua 

bereikbaarheid/instap.  
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▪ Dieter merkt op dat het laagdrempelig aanbod in combinatie met 

activiteiten die in het vaarwater komen van de clubs voor 

concurrentie kunnen zorgen.  

▪ De sportdienst zal een uitgebreider antwoord voorbereiden voor de 

sportraad van september op basis van het opgebouwde 

promotieplan van de voorbije jaren. 

- De nieuwe voetbalovereenkomsten stonden normaal ook op de agenda, maar zijn 

nog niet volledig afgewerkt. Daarom wordt gevraagd om dit punt te behandelen in 

een extra vergadering op dinsdag 22 juni, zodat deze ook met advies van de 

sportraad naar de gemeenteraad van 2 juli kunnen.  

- Volgende vergadering: dinsdag 22 juni 2021 om 20:00u, een hopelijk laatste 

digitale versie. 

 

Verslag: Jeroen Debaveye 

 


