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Donderdag 16 maart 2017
AC – Zaal Rik Poot
Aanwezigen:

Van den Reym Filip, Moyson Francois, De Maeyer Alfons, Van der
Stighelen Jonas, Gillis-D’Hamers Philip, De Buyser Gilbert
(voorzitter), Verhulst Gerda (schepen), De Pauw Piet (secretaris)

Verontschuldigd:

Desmet Prosper, Pas Veerle, Geert Pas, Van Den Eede Martine,
Thielemans Paul, Van der Borght Marc, De Smedt Piet

Afwezigen:

Marcel Veronique, De Maeyer Jan, De Decker Catharina
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GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING

Het verslag van de vorige bestuursvergadering wordt overlopen en goedgekeurd mits de
opmerking dat er bij de indiening van de subsidiedossiers en berekening van de
subsidiebedragen vermoeden is van verkeerdelijke aanbreng van gegevens (i.c. aantal
trainers en hun kwalificaties) door KFC Malderen.
Het indienen van de opgevraagde gegevens blijft vooral een kwestie van eerlijkheid en
fair play zodat finaal alle betrokken sportclubs financieel krijgen waar ze recht op
hebben.
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INGEDIENDE INVESTERINGSTOELAGEN EIGEN INFRASTRUCTUUR

Volgende clubs wensen zich te beroepen op het subsidiereglement voor sportclubs met
eigen infrastructuur:
1. KVC Delta diende 3 aanvragen in voor investeringstoelage:
Vervangen verlichting C-veld:
(vervanging verlichtingspalen – vervanging oude lampen naar LED-verlichting)
Raming kostprijs: € 20.000
Boren waterput:
Raming kostprijs: € 6.000
Jaarlijks onderhoud A – B – C – terreinen :
Raming kostprijs: € 7.000
Volgens het subsidiereglement kan Delta hiervoor volgende subsidie krijgen:
 € 20.000  70%
= € 14.000
 € 6.000  70%
= € 4.200
 € 7.000  70 %
= € 4.900
€ 23.100
Delta heeft tot op heden een totaal van € 76.470,80 subsidies ontvangen en heeft
dus nog recht op € 23.529,20.
Het definitief subsidiebedrag wordt berekend op de facturen die ingediend
worden.
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2. KFC Malderen diende een aanvraag voor investeringstoelage in voor:
Plaatsen nieuwe LED-verlichting op A-terrein:
(nieuwe bedrading – LED-lampen - elektriciteitskasten voor de palen)
Raming kostprijs: € 25.000
Volgens het subsidiereglement kan KFC Malderen hiervoor volgende subsidie
krijgen:
 € 25.000 x 70% = € 17.500 met een maximum van € 15.000
KFC Malderen heeft tot nu een totaal van € 19.543,70 subsidies ontvangen en
heeft nog recht op € 80.456,30.
Het definitief subsidiebedrag wordt berekend op de facturen die ingediend
worden.
3. TC SMASH diende 3 aanvragen voor investeringstoelage in voor:
Heropmaak 4 buitenterreinen - heropmaak 3 binnenterreinen – miniterrein en
onderhoud:
Raming kostprijs: € 15.500
Led-verlichting binnenterreinen
Raming kostprijs: € 39.930
Vernieuwen omheining:
Raming kostprijs: € 18.640
Volgens het subsidiereglement kan TC Smash hiervoor volgende subsidie krijgen:
€ 15.500  70% = € 10.850
€ 39.930  60% = € 23.958
€ 18.640  70% = € 13.048
€ 47.856
TC Smash heeft tot nu een totaal van € 46.994,50 subsidies ontvangen en heeft
dus nog recht op € 53.005.
Advies sportraad:
1) Gunstig voor KVC Delta en TC Smash.
2) Gunstig voor KFC Malderen onder voorwaarde van 5 jaar bewezen jeugdwerking cfr.
artikel 2 van betrokken subsidiereglement. Bewijsstuk hiervan zal door de sportdienst
worden opgevraagd bij KFC Malderen en bij ontbreken zal beslissing van uitkering der
subsidies worden doorgeschoven naar het college van burgemeester en schepenen.
Noot sportdienst:
Document ter bewijs van reeds langer dan 5 jaar bestaande jeugdwerking werd door KFC
Malderen intussen overgemaakt aan de sportdienst, waardoor volledig dossier gunstig
kan worden geadviseerd naar het college van burgemeester en schepenen toe.
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INGEDIENDE INVESTERINGSTOELAGEN ZONDER INFRASTRUCTUUR

Basketbalclub De Londerzeelse Dunkers wenst binnen het subsidiereglement voor
sportclubs zonder eigen infrastructuur over te gaan tot de aankoop van 1 elektronisch
scorebord voor het afwerken van hun thuiswedstrijden in sporthal Verma.
Er werd hiertoe een offerte opgevraagd bij Janssen-Fritsen. Totale kostprijs bedraagt
€1.527,02
Conform het subsidiereglement zou de gemeentelijke subsidie €786,01 bedragen.
Advies sportraad: Gunstig voor de subsidieaanvraag van De Londerzeelse Dunkers
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FONDS ALFRED VAN ROY

Volgende aanvragen werden ingediend kaderend binnen het subsidiereglement A. Van
Roy.
Vereniging
Inhoud project
Begroting
SPORTVERENIGINGEN
K. Londerzeelse SK

Aankoop overdekte en verlichte
fietsenstalling

€ 16.885,00

FC Sint-Jozef Londerzeel

Aankoop voetbaldoelen conform de
richtlijnen
van de KBVB (16 doelen)

€ 4.210,80

Atletiekclub Olympia
VZW en atletiekclub
Pegasus VZW
(samenwerkingsinitiatief)

Aankoop en inrichting hoogspringstand
op atletiekpiste Schaselberg

€ 13.133,82

Chiro jongens Londerzeel

Aanleg binnenpleintje
(beschadigd door verbouwingswerken)

€ 6.000,00

Chiro meisjes en jongens
Steenhuffel

Aankoop en plaatsing van een
railsysteem/schuifdeurbeslag om de
lokalen van jongens- en meisjeschiro
makkelijker open te stellen voor huurders
en grote activiteiten

€ 1.500,00

Scouts Londerzeel

Aankoop tenten (3 patrouilletenten en 4
seniortenten)

€ 8.615,00

JEUGDVERENIGINGEN

Betrokken verenigingen die een aanvraag hebben ingediend krijgen binnenkort een
uitnodiging om hun project te komen voorstellen waarna advies over subsidieverdeling
zal worden uitgebracht door jeugd-, sport- en cultuurraad.
Dit zal geschieden op een gezamenlijke avond die zal doorgaan in G. Walschap.
De meerderheid van het bestuur van de sportraad is van oordeel dat kredieten van dit
fonds eigenlijk integraal naar jeugd zouden moeten gaan vermits alle jeugdinfrastructuur
op grondgebied Londerzeel wel op te waarderen is. Bovendien schiet het fonds ook wat
zijn doel voorbij als het vooral sportclubs zouden zijn die uit deze subsidiepot zouden
graaien.
Verder geven enkele sportclubs aan dat het –rekening houdend met hun specifieke
sporttak- zeer moeilijk is om iets projectmatigs in te dienen dat kan kaderen binnen dit
Fonds.
Sleutel ligt echter in handen Jan Toye, die zeker zal gewezen worden op de opgemaakte
opmerkingen hieromtrent vanuit de sportraad.
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OPMAAK SPORTHALBEZETTING 2017-2018
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Wegens de sluiting van het gemeentelijk sportcomplex werden dit jaar door de
sportdienst alle sporthalgebruikers vervroegd gevraagd hun wensen en verzuchtingen
over te brengen wat betreft gebruik van onze gemeentelijke sporthalinfrastructuur voor
het sportseizoen 2017-2018.
Door het wegvallen van sporthal Lijsterstraat als onderkomen dient er immers een
serieuze reductie in uren en herlocalisatie van de vaste sporthalgebruikers te worden
doorgevoerd.
Door het leggen van de nodige contacten met de directies van de Centrumschool, Ter
Elst en het GTIL en het inspelen op de door hen gestelde randvoorwaarden is een
optimalisatie van het gebruik van de schoolsportinfrastructuur mogelijk waardoor een
groot contingent aan uren vanuit sporthal Lijsterstraat naar hier kan worden herhuisvest.
Daarnaast werden uiteraard ook de nog openstaande uren in sporthal Verma en
Blauvenne maximaal ingevuld conform de ingediende aanvragen der diverse sportclubs.
Resultaat is dat men er vanuit de sportdienst in geslaagd is voor het seizoen 2017-2018
een sporthalbezetting te roosteren waarin elke sportclub verzekerd is van de nodige uren
om -op zijn minst- hun basiswerking te kunnen garanderen.
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VARIA







Enkele sporthalgebruikers geven aan dat de (prijzen)politiek die Sportoase
zal/wenst door te voeren zijn impact zal hebben op de werking en refereren
daarbij naar het huidige verhaal van zwemclub Lorelei.
Vanuit sportdienst wordt echter aangegeven dat het nog te vroeg is om hierover
concrete simulaties te maken gezien de precieze (financiële) bepalingen van de
samenwerkingsovereenkomst tussen Sportoase en gemeente nog dienen te
worden gefinetuned.
Londerzeelse badmintonclub stelt zich vragen naar uiterste gebruiksdatum van de
huidige sporthal Lijsterstraat, vermits dit impact heeft op hun werking. Ook hier
kan vooralsnog geen concrete info worden gegeven, vermits volledig afhankelijk
van planning en uitvoering der werkzaamheden door Sportoase.
Alfons De Maeyer geeft aan hem te contacteren om de praktische organisatie van
de scholenveldloop op de Burcht dit jaar te laten plaatsvinden.
François Moyson meldt dat VK Daltons volgend sportseizoen zal aantreden in de
Voetbal Federatie Vlaanderen (V.F.V.) en tevens zijn 50-jarig bestaan te vieren
heeft. In het kader van dit jubileum worden tal van activiteiten uitgewerkt.

Namens de sportraad,
Piet De Pauw,

Gilbert De Buyser,

De verslaggever - sportfunctionaris.
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