Sportraad
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ACTIVITEITEN SPORTDIENST

Toelichting sportactiviteiten sportdienst door sportfunctionaris Maarten De Bruyne.
Hieronder het overzicht van de activiteiten die dit jaar werden georganiseerd en de
activiteiten die op de planning staan om in 2016 te organiseren.
2015
 Eigen organisatie:
o Schaatsinitiatie (1x) – 18 februari 2015 – 48 dlrs
o Seniorensportdag – 25 juni 2015 – 70 dlrs
o Sportdag gemeentepersoneel – 11 september 2015 – 70 dlrs
o Scholenveldloop – 23 september 2015 – 1187 dlrs
o Zwembaddagen – 21+22 november 2015
o Sportweken: 1 in paasvakantie, 5 in zomervakantie – 246 dlrs
 I.s.m. sportregio Noord-West:
o Kijk-ik-Fiets – 6 juni 2015 – 16 dlrs
o Scholensportdag 1ste leerjaar – 17 november 2015 – 228 dlrs
 I.s.m. OCMW Londerzeel: Blijven Bewegen – lessenreeksen voor 70+ – 4 locaties
 I.s.m. Bloso (=Sport Vlaanderen): Jeugdsportfestival – 4 oktober 2015 – 427 dlrs
2016
 Eigen
o
o
o
o
o
o

organisatie:
Start to MTB
Scholenveldloop
Schaatsinitiatie
Seniorensportdag
Sportdag gemeentepersoneel
Sportweken i.s.m. jeugddienst (5x)
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I.s.m.
o
o
o
o
I.s.m.
I.s.m.

sportregio Noord-West:
Kleuterhappening op 9 maart 2016
Springkastelenfestival op 24 april 2016
Kijk-ik-Fiets
Leren fietsen (volwassenen)
OCMW Londerzeel: Blijven Bewegen– lessenreeksen voor 70+
Bloso (=Sport Vlaanderen vanaf 1 januari 2016): Jeugdsportfestival

VERNIEUWING REGELEMENT SPORTHALGEBRUIK

Punten voor vernieuwing sporthalreglement werden door de sportraad unaniem
goedgekeurd.
Dit regelement zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
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SUBSIDIES

De verdeling van de algemene subsidie voor sportverenigingen en de impulssubsidie
voor sportverenigingen met jeugdwerking voor het sportjaar 2014-2015 werd
meegedeeld.
Voor de algemene subsidie werd een budget van 10833 euro verdeeld over 21
sportclubs. Voor de impulssubsidie werd een budget van 17166 euro verdeeld over 15
sportclubs.
A)Sportbeleidssubsidies
Na toepassing van de subsidienormen en puntenschalen kunnen volgende algemene
subsidiebedragen (sportbeleidssubsidies) worden vastgesteld en goedgekeurd:
1. Olympia Londerzeel: € 300.15
2. KFC Malderen: € 364.18
3. Badminton Londerzeel: € 148.07
4. Tennisclub Smash: € 356.18
5. Dunkers: € 500.25
6. SK Steenhuffel: € 348.17
7. Delta Londerzeel: € 372.19
8. Volleybalclub Iris: 80.04
9. VK Daltons: € 180.09
10. TC Setpoint: € € 204.10
11.FC Sint-Jozef: € 492.25
12.Pegasus: € 292.15
13.Lorelei: € 596.30
14.Jeugdvolleybal: €364.18
15.SK Londerzeel: € 884.44
16.Duikclub Aquarius: € 388.19
17.Judoclub Kumikata: € 220.11
18.Volleyclub ‘Vedetten’: € 0
19.Turnkring Belgica: €348.17
20.Toets ’82: € 0
21.ZVC Petrol Malderen: € 60.03
_________
€10.833
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B) Impulssubsidies
Voor de berekening der impulssubsdies komen enkel sportclubs met jeugdwerking in
aanmerking met een verdeelsleutel op basis van trainerskwalificatie en bijscholing.
Na toepassing van de subsidienormen en puntenschalen kunnen volgende
impulssubsidiebedragen worden vastgesteld en goedgekeurd:
- Olympia Londerzeel: = €911.12
- Badminton Londerzeel: = € 78.38
- Tennisclub Smash: = €1058.08
- Londerzeelse Dunkers: = €1881.02
- KFC Malderen: = € 1097.26
- SK Steenhuffel: = € 783.76
- Delta Londerzeel: = € 744.57
- TC Setpoint: = € 627.01
- FC Sint-Jozef: = € 1214.83
- AC Pegasus: = € 627.01
- Zwemclub Lorelei: = €2468.84
- Jeugdvolleybal Londerzeel: = € 930.72
- KLSK Londerzeel: = € 3752.25
- Turnkring Belgica: = € 754.37
- Judoclub Kumikata: = € 235.13
__________
€17.166
De effectieve uitbetaling van bovenstaande bedragen gebeurt nadat deze zijn
bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen
I.v.m. het regelement voor subsidieverdeling werden volgende opmerkingen genoteerd:
 Vraag voor minimum aantal leden voor toekenning subsidie
 Paul Thielemans: kan subsidie verkregen worden wanneer men een fusie aangaat
met een ploeg uit andere gemeente
Reglement subsidieverdeling zal als agendapunt op volgende vergadering gebracht
worden.
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PLANNING ALGEMENE VERGADERING

Toelichting agendapunten voor de planning van een algemene vergadering met als doel
alle sportclubbestuurders te informeren rond de gang van zaken van de sportdienst en de
sportraad
Agendapunten
1. Voorwoord
2. Sportraad
a. Voorstelling wie er in zit + wat ze doen
b. Hoe lid worden van de sportraad
c. Procedure sportraad – college
d. 2015 (aantal vergaderingen, agendapunten per vergadering, afschaffing
kampioenenviering = budget in werking gestoken)
3. Sportdienst
a. Werking
b. Voorstelling activiteiten (nu + toekomst)
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sportverenigingen
Subsidies (overzicht, hoe aanvragen, te verdelen budget vanuit gemeente)
Toelichting reglement gebruik sporthallen
Taalbeleid: anderstaligen binnen de clubs, aanpak/voorstellen?
Toelichting dossier Palmvelden
Toelichting dossier Zwembad

Planning: Maart – April – Mei
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STAND VAN ZAKEN PALMVELDEN

Toelichting door Robert Meert.
In de begroting is een bedrag voorzien van 700 000 euro voor de aanleg van de piste en
de voetbalvelden.
Werken zouden eind januari starten en zijn klaar tegen 1 september 2016.
De samenwerkingsovereenkomst is opgemaakt en zal in december op gemeenteraad
besproken worden.
Lonfit krijgt 15 jaar recht van opstal voor het verbouwen van de bestaande kantine tot
kleedkamers. Hiervoor is reeds een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd.
Het onderhoud zal door de gemeente gedaan worden.
Wat betreft toegang tot de atletiekpiste tijdens de werken zal met de
veiligheidscoördinator besproken worden wat mogelijk is. Evt. kunnen afspraken
gemaakt worden met de eigenaar van de private weg om zo een nieuwe tijdelijke
toegangsweg te creëren.
Opmerkingen leden sportraad:
- Vraag voor speeltijd tot begin maart op Palmvelden = OK
- Voetbal en atletiek kunnen niet plaatsvinden op hetzelfde tijdstip. Hiermee dient
rekening gehouden te worden met opmaak uurrooster.
- Wat betreft de nieuwe atletiekpiste zijn 4 banen voldoende. Wedstrijden gaan
door op piste van 4 of van 6 banen. Op een atletiekpiste liggen min. 4 en max. 9
banen
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STAND VAN ZAKEN ZWEMBAD

Toelichting door Robert Meert.
Op dit moment zijn er twee grote spelers die interesse hebben om dit project volledig te
realiseren, namelijk Sportoase en Cordeel(+TMVW).
Het
nieuw
complex
mag
gemeente
kosten(beschikbaarheidsvergoeding).

max.

1.300.000

euro

per

jaar

Het zwembad zou minimum 1 jaar gesloten zijn. Zwemclub Lorelei kan deels in Boom
terecht. Voor de duikers moet nog een nieuwe locatie gezocht worden.
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Jaarlijks worden in het zwembad 250 000 bezoekers verwacht.
In de oude sporthal zou een nieuwe sportvloer komen.
Wat betref JVL in de Blauvenne zal het bestuur van JVL moeten beslissen of zij uren in de
nieuwe sporthal wensen te benutten.
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VARIA
 Maarten De Bruyne:
o Erik Van Hummelen:
Is niet langer woonachtig in Londerzeel en kan bijgevolg geen deel meer
uitmaken van de sportraad. Er zal eerst gekeken worden naar zijn
plaatsvervanger en indien deze niet kan wordt een nieuwe kandidaat
gezocht.
o M-Factor:
Een project waarbij workshops worden gegeven aan jeugdcoaches. Deze
informatie zal naar clubs met jeugdwerking doorgestuurd worden en bij
voldoende interesse, kunnen deze in Londerzeel worden georganiseerd.
Meer info op www.mfactor.be
o Multimove
JVL en Delta Londerzeel starten met een Multi move project, met als doel
de motorische ontwikkeling van 3- tot 8-jarige kinderen op een
verantwoorde en onderbouwde manier stimuleren.
Meer info over Multimove op www.multimove.be
o Sportelgemeente 2015
Voor inspanningen geleverd om senioren aan te zetten tot bewegen
konden we dit jaar de prijs van ‘Sportelgemeente 2015’ in ontvangst
nemen.
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o Afscheid Robert Meert
Namens heel de sportdienst willen Robert Meert, afdelingshoofd Welzijn
en Vrije tijd, bedanken voor zijn jarenlange inspanning op vlak van sport
en beleid. En wensen we hem met zijn pensioen nog vele leuke jaren toe.

Namens de sportraad,
Maarten De Bruyne,

Gilbert De Buyser,

De verslaggever - sportfunctionaris.
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