Sportraad
Maandag 18 december 2017
Administratief centrum
Aanwezigen:

Gilbert De Buyser (voorzitter), Martine Van Den Eede, Geert Pas,
Prosper De Smedt, Filip Van den Reym, Alfons De Maeyer, Jonas
Van der Stighelen, François Moyson, Frank Samson, Philippe
Gillis-D’Hamers, Gert Verdickt, Gerda Verhulst (schepen voor
sport) Piet De Pauw (secretaris)

Verontschuldigd:

Piet De Smedt, Catharina De Decker, Marc Van der Borght

Afwezigen:
01

GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING

Het verslag van de vorige vergadering (22.06.2017) wordt overlopen en goedgekeurd.

02

VERDELING EN GOEDKEURING DER SPORTBELEIDS- EN
IMPULSSUBSIDIES 2016-2017

Als naar jaarlijkse gewoonte dienen de subsidies voor de sportclubs verdeeld te worden
volgens het eerder goedgekeurde sportbeleids- en impulssubsidiereglement.
Vòòr de door het gemeentebestuur vastgestelde datum van 10 november 2017 kwam bij
de sportdienst de aanvraag van 19 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, Duikclub Aquarius en volleyclub 'De
Vedetten', kwamen alle andere 15 sportclubs ook in aanmerking voor betoelaging met
impulssubsidies die specifiek inspelen op een kwaliteitsvolle jeugdwerking.
Olympia Londerzeel:
KFC Malderen:
Badminton Londerzeel:
Tennisclub Smash:
Dunkers:
SK Steenhuffel:
Delta Londerzeel
TC Setpoint:
FC Sint-Jozef:
Pegasus:
Lorelei:
Jeugdvolleybal:
SK Londerzeel:
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594,62 + €1.001,46 =
€1.596,08
445,79 + €136,56 =
€582,35
385,96 + €136,56 =
€522,52
970,98 + €2.367,09 =
€€3.338,07
765,56 + € €1.593,23 = €2.358,79
765,85 + €773,86 =
€1.539,71
534,79 + € 273,13 =
€807,92
420,15 + €182,08 =
€602,23
693,65 + €1.365,63 =
€2.059,28
586,08 + €762,48 =
€1.348,56
705,74 + €1.638,76 =
€2.344,50
736,39 + € €2.139,49 =€2.875,88
1.381,17 + €4.062,75 = €5.443,92
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Judoclub Kumikata:
Turnkring Belgica:
Volleybalclub Iris:
VK Daltons:
Duikclub Aquarius:
Volleyclub ‘Vedetten’:

€
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€
€

413,06 + €546,25 =
603,17 + €466,59 =
140,29
301,95
515,62
71,98
+

€959,31
€1.069,76

Totaalsom uit te keren subsidiebedragen: €11.032,80 + €17.445,92 = €28.478,72
Effectieve uitbetaling der goedgekeurde bedragen zal begin 2018 geschieden.

03

STAND VAN ZAKEN SPORTOASE-PROJECT EN EVALUATIE OPSTART
BUITENSPORTCENTRUM SCHASELBERG

Piet schetst stand van zaken van het Sportoase-project.
Op 07 augustus 2017 werden de afbraakwerken van het oude zwembad gestart.
Nadat de afbraakwerken eind oktober 2017 bijna achter de rug waren, werden de
voorbereidingen getroffen voor de heropbouw.
In tegenstelling tot de planning, zal de zwembadkuip nu toch niet in zijn geheel worden
gerecupereerd, maar zal enkel de bodem hiervan nog worden meegenomen in de
renovatie en zullen de opstaande wanden van de kuip ook worden vernieuwd.
Momenteel is men bezig met funderingswerk, het ingraven van leidingwerk en wordt een
aanzet gegeven voor het storten van de algemene vloerplaat.
Datum van eerste steenlegging is voorzien op 26 februari 2018.
De werken schieten dus goed. Als richtdatum van opening wordt 01 maart 2019 als
haalbaar naar voren geschoven. Sportdienst en gemeentebestuur ondernemen dan ook
de nodige acties om tot deze datum de sportclubs elders zo goed als mogelijk op te
vangen. Zo zijn er gesprekken lopende met Fred De Keersmaecker om de
huurovereenkomst van sporthal Blauvenne met een extra jaar te verlengen tot juni 2019.
Wat betreft zuivere exploitatie van het Sportoase-project is het momenteel nog te
voorbarig om hier vanuit de sportclubs insteek en feedback te verwachten, vermits focus
van Sportoase nu primair uitgaat naar de bouw an sich. Midden 2018 wordt er een
centrummanager aangesteld, waarna de gesprekken tussen de betrokken sportclubs en
Sportoase wat dit betreft kunnen worden opgestart.
Enkele maanden na opening zijn de commentaren wat betreft buitensportcentrum
Schaselberg zeer positief. Toch zijn er nog een aantal verbeterpunten en tekortkomingen
die dienen te worden weggewerkt met oog op optimalisatie van deze sportinfrastructuur:
- De verspringbak dient nog van een dekzeil te worden voorzien
- De warmwatercapaciteit van de boiler dient opgedreven vermits douches
momenteel koud water opleveren bij veelvuldig gelijktijdig gebruik
- een mattensysteem die de piste bescherming biedt bij de werkzaamheden van
Groenservices
- Optimalisatie van de parking
Verder wordt benadrukt dat alle beheerstechnische zaken met betrekking tot huur en het
gebruik van Schaselberg via de gemeentelijke sportdienst dienen te verlopen en dat
Fitality in deze niet het eerste aanspreekpunt kan en mag zijn. Fitality is door de
gemeente wel aangesteld om op te treden als een goede huisvader over de sportsite.

04

ACTIVITEITENAGENDA 2018

Verslag sportraad

18/12/2017

-2-

In de begroting van 2018 is er opnieuw een budget (€3.000,-) opgenomen die de
mogelijkheid biedt opnieuw over te gaan tot organisatie van een concept zoals we dat
gekend hebben met de kampioenenviering in het verleden. Eventueel kan er ook worden
gedacht aan een avond waar de sportvrijwilligers eens in de bloemetjes worden gezet.
Met het oog op uitwerking van een concept wordt input gevraagd van de sportraad.
Ideeën hieromtrent mogen dan ook altijd worden overgemaakt aan de sportdienst.
Verder ook de oproep om zondag 16.09.2018 nu reeds te blokkeren omwille van de 2de
editie van de ‘Dag van de Londerzeelse sportclubs’ die dan zijn doorgang zal vinden op
buitensportcentrum Schaselberg.

05.

VARIA EN RONDVRAAG

- Philippe Gillis-D’Hamers meent te weten dat voetballende kinderen in nietgeorganiseerd verband het gebruik van de voetbalterreinen op Schaselberg zouden zijn
ontzegd. Piet informeert bij de uitbaters van Fitality en stemt met hen af wat al dan niet
kan kaderend binnen het gebruiksreglement van buitensportcentrum Schaselberg.
- François Moyson deelt mee dat V.K. Daltons voortaan de koninklijke titel (K.V.K.) mag
dragen omwille van het 50-jarig bestaan van de club. Een delegatie van de club is
hiervoor ontvangen geweest bij het provinciebestuur. In mei 2018 volgt er ook nog een
festiviteit in sporthal Verma.
- Filip Van Den Reym informeert naar de poetsfrequentie van de vloer van sporthal
Verma. Ook de toestand van een kleedkamer en de afregeling van enkele douchekoppen
worden aan de kaak gesteld. Piet zal de nodige werkopdrachten hiertoe overmaken aan
de dienst grondgebiedszaken.
- Alfons De Maeyer lanceert in naam van voetbalclub Delta Londerzeel een oproep om
samen met de overige sportclubs met eigen infrastructuur een groepsaankoop voor
water, gas elektriciteit en/of andere nutsvoorzieningen te overwegen. Verder af te
stemmen
binnen
elk
betrokken
sportclubbestuur.
- Gert Verdickt wenst de gemeente Londerzeel te bedanken voor het wegschenken van
de oude startblokken die zwemclub Lorelei via veiling meer dan €500,- hebben
opgebracht. Verder wordt vanuit zwemclub Lorelei Tom Vansteelandt als
(plaatsvervangend) lid naar voren geschoven om de bestuursvergaderingen van de
sportraad in de toekomst te gaan bijwonen.
06.

ALGEMENE FINANCIËLE HULPVRAAG VANUIT DE SPORTCLUBS

Op uitdrukkelijke vraag van de bestuurders van de diverse sportclubs die zetelen in de
sportraad wordt gevraagd om de penibele financiële situatie van tal van sportclubs aan te
kaarten bij de beleidsverantwoordelijken van de gemeente Londerzeel. Een financiële
situatie die deels het gevolg is van de tijdelijke sluiting van het gemeentelijk
sportcomplex ten voordele van het Sportoase-project en gezien aangekondigde en te
verwachten prijzenpolitiek ook al niet rooskleurig oogt naar de toekomst. Vanwege het
huidige politieke beleid wordt hieromtrent dan ook standpuntinname, beleidsvisie en
ondersteuning waar nodig/kan verwacht ten aanzien van de sportverenigingen.

Namens de sportraad,
Piet De Pauw,

Gilbert De Buyser,

De verslaggever - sportfunctionaris.
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