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HUURTUSSENKOMST ZWEMCLUB LORELEI

Aan- en inleiding
Ten gevolge van de (tijdelijke) sluiting van het gemeentelijk zwembad verkeert
zwemclub Lorelei in een financiële noodsituatie. Om die reden ligt nu een nominatieve
subsidie ten bedrage van €11.000,- aan zwemclub Lorelei voor.
Als voorzitter van zwemclub Lorelei en op vraag van het sportraadbestuur schetst Gert
Verdickt de financiële situatie van de club waarbij de verhuis naar het duurder zwembad
van Boom, daling van het ledenaantal,… in rekening wordt gebracht.
Er wordt aangegeven dat er getracht is geweest te anticiperen door organisatie van
bijkomende winstgevende activiteiten, maar finaal is de situatie momenteel van die aard
dat de eerder aangelegde oorlogskas momenteel volledig is opgesoupeerd en bij
uitblijven van financiële steun het nieuwe werkingsjaar zelfs niet kan worden opgestart.

Reacties vanuit de aanwezige sportraadleden
Paul Thielemans refereert naar de voorheen gevoerde prijzenpolitiek in het gemeentelijk
zwembad die allicht op een te goedkope leest was geschoeid met de huidige scheef
gegroeide financiële toestand en gevolgen vandien.
Verder wordt door Paul ook betreurd dat zwemclub Lorelei heeft nagelaten in te spelen
op het Fonds Van Roy waar hun project –mits nodige steun vanuit de sportraad- zeker
kans op het verwerven van financiële subsidie had gehad.
Vanuit zwemclub Lorelei wordt inderdaad aangegeven dat het niet inspelen op deze
subsidiemogelijkheid als enige nalatigheid kan worden gecatalogeerd die echter vooral te
relateren is aan het feit dat de club en zijn verantwoordelijke enkele maanden off the
record van het gevoerde beleid zijn geweest, waardoor dit tussen de mazen van het net
is geglipt.
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Jonas Van der Stighelen benadert dat er vanuit het gemeentebestuur niet voldoende proactief is gehandeld als het aankomt op het becijferen van de financiële implicaties voor
het Londerzeelse sportverenigingsleven wanneer de PPS-constructie met Sportoase is
uitgedacht en op poten gezet.
Als schepen van sport geeft Gerda Verhulst aan dat het hele PPS-dossier een moeilijke
puzzel is geweest om finaal tot de huidige constructie met Sportoase te komen. Daarbij
nog komend het verhaal van uitstel van aanvang der werkzaamheden door burenprotest
incl. administratieve vertragingen met niet-gewenste impact tot gevolg.
Verder wordt vanuit de sportraad ook de vraag opgeworpen in welke mate toekennen
van een nominatieve subsidie aan zwemclub Lorelei al dan niet een precedent zou
betekenen voor eventuele gelijkaardige toekomstige situaties.
Hierop wordt aangegeven dat we als sportraad minstens steeds over het financieel
evenwicht dat heerst in het Londerzeels sportlandschap zouden moeten kunnen waken,
inclusief een back-up zouden moeten kunnen garanderen in acute situaties.
Gerda Verhulst vult in deze verder aan dat er in een verkiezingsjaar als dit sowieso wel
geen
belangrijke
beleidsbeslissingen
mogen
worden
genomen
die
legislatuuroverschrijdend zijn. Verder is ook de algemene gedachtegang dat het hele
plaatje van subsidiereglementering zal moeten worden herbekeken in functie van het
sportlandschap dat zal worden hertekend van zodra ook Sportoase zijn financiële plannen
en intenties in concreto ontvouwt.

Advies tot goedkeuring vanuit de sportraad
De aanwezige sportraadleden stemmen ermee in om de in de begroting 2018 opgenomen
kredieten (€11.000,-) aan te wenden als nominatieve subsidie voor zwemclub Lorelei
teneinde hun sportieve werking ook gedurende het sportjaar 2018-2019 te kunnen
continueren
De sportraad engageert zich om soortgelijke situaties als deze naar de toekomst toe
steeds case-by-case behandeld te zien om zoveel als mogelijk het financieel evenwicht
binnen het Londerzeelse sportlandschap te bewaken.

Namens de sportraad,
Piet De Pauw,

Gilbert De Buyser,

De verslaggever - sportfunctionaris.

Verslag sportraad

Voorzitter.

19/06/2018

-2-

