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GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING

Aan- en inleiding
Het verslag van vorige vergadering aangaande ‘huurtussenkomst zwemclub Lorelei’ van
19.06.2018 wordt overlopen en goedgekeurd.
In naam van zwemclub Lorelei vult Tom Vansteelandt als sportraadvertegenwoordiger
van betrokken club aan dat de goedgekeurde subsidie van €11.000,- intussen de nodige
ademruimte heeft gegeven om de werking te continueren. Dit neemt echter niet weg dat
de club uitkijkt om spoedig zijn intrek te kunnen nemen in het Sportoase-complex. Het
tijdelijk verplicht verplaatsen van de sportieve werking blijkt immers nefast te zijn voor
het ledenbehoud en –werving, met alle gevolgen vandien voor de club.
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VERDELING EN GOEDKEURING DER SPORTBELEIDS- EN
IMPULSSUBSIDIES 2017-2018

Vòòr de door het gemeentebestuur vastgestelde datum van 09 november 2018 kwamen
bij de sportdienst de aanvragen van 20 sportclubs voor betoelaging toe kaderend binnen
het algemene subsidiereglement. Bij alle ingevulde aanvraagformulieren werden alle
gevraagde bijlagen gevoegd.
Met uitzondering van Volleybalclub Iris, VK Daltons, volleyclub 'De Vedetten', volleyclub
Stevoc en KFC Verma kwamen alle andere 15 sportclubs ook in aanmerking voor
betoelaging met impulssubsidies die specifiek inspelen op een kwaliteitsvolle
jeugdwerking.
Na toepassing van de subsidienormen en puntenschalen kunnen volgende
subsidiebedragen worden vastgesteld:
- Olympia Londerzeel: €636,76 +€1.111,71 = €1.748,47
- KFC Malderen: €469,67 + €89,83 = €559,50
- Badminton Londerzeel: €348,79 + €134,75 = €483,54
- Tennisclub Smash: €934,34 + €2.088,66 = €3.023,00
- Londerzeelse Dunkers: €849,31 +€1.661,95 = €2.511,26
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SK Steenhuffel: €655,24 + €988,18 = €1.643,42
Delta Londerzeel: €707,93 + €786,06 = €1.493,99
TC Setpoint: €460,42 + €269,50 = €729,92
Turnkring Belgica: €618,28 + €471,63 = €1.089,91
FC Sint-Jozef: €672,98 + €898,35 = €1.571,33
Atletiekclub Pegasus: €618,28 + €718,68 = €1.336,96
Zwemclub Lorelei: €636,01 + €1.313,84 =€1.949,85
Jeugdvolleybal Londerzeel: €783,87 + € 2.111,12 = €2.894,99
SK Londerzeel: €1.424,14 + €4.480,52 =€5.904,66
Judoclub Kumikata: €329,56 + €314,42 =€643,98
Volleybalclub Iris: €194,81
VK Daltons: €274,11
Volleyclub 'Vedetten': €125,50
KFC Verma: €125,50
Volleyclub Stevoc: €162,47

Totaalsom uit te keren subsidiebedragen: €11.028,00 + €17.439,20 = €28.467,20
Advies sportraad:
Positief wat betreft goedkeuring en uitbetaling der vastgestelde subsidiebedragen. De
sportraad stelt zich wel vragen of alle clubs de gevraagde gegevens naar waarheid
aanleveren. Onder meer naar opgegeven ledenaantal en trainerskwalificaties wordt bij
sommige clubs de waarheidsgetrouwheid in twijfel getrokken. De meeste sportraadsleden
zijn het erover eens dat de opgevraagde parameters obv waarvan subsidieberekening
gebeurt, de meest relevante zijn om de sportieve werking op te gaan toetsen, maar
hebben nu éénmaal hun beperkingen qua controle.

Effectieve uitbetaling der goedgekeurde bedragen zal eind 2018 geschieden.
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VARIA

1) Prosper De Smedt licht de bouwplannen van TC Smash toe die in 2019 op stapel
staan.
2) Filip Van den Reym vraagt om het binnen regenen in sporthal Verma (via
rookafzuigsysteem op dak) te bekijken/herstellen. Tevens wordt gepolst achter
afwerkingsdatum van de kleedkamers die momenteel in renovatie zijn.
3) De sportraad –in het bijzonder de sportclubs die toekomstig gebruiker zullen zijn van
de Sportoase-infrastructuur, betreurt dat er noch vanuit gemeente, noch vanuit
Sportoase al enige communicatie is gevoerd inzake de exploitatievoorwaarden die zullen
gelden voor de toekomstige infrastructuur. Dit ondanks belofte dat dit zou worden
opgestart vanaf 6 maanden voor openingsdatum. Intussen is wel al de openingsdatum
zelf bekend, m.n. laatste weekend van paasvakantie 2019: 19-20-21 april.
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