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Aanwezigen:

De Buyser Gilbert, Moyson François, Thielemans Paul, De Decker
Catharina, De Maeyer Jan, Geert Pas De Maeyer Alfons, Marcel
Veronique,
Verhulst
Gerda
(schepen
van
sport),
Robert
Meert
(afdelingshoofd WVT), De Bruyne Maarten (sportfunctionaris –
verslaggever)

Verontschuldigd:

Pas Veerle, Van den Eede Martine, Filip Van den Reym, Van der
Stighelen Jonas, Van Erck Johnny

Afwezigen:

Desmet Prosper, De Smedt Piet, Van Hummelen Erik
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TOELICHTING SUBSIDIEREGLEMENT EREBURGER ALFRED VAN ROY

Schepen van sport Gerda Verhulst geeft toelichting over het Fonds van Roy. (zie ook
verslag sportraad 3/02/2015).
Dit subsidiereglement heeft tot doel om de jeugd(werking) in Londerzeel te ondersteunen
om het maatschappelijk weefsel structureel te versterken door het scheppen van een
gebonden maatschappelijk weefsel als ontwikkelingskader voor de jeugd.
Er wordt jaarlijks een bedrag voorzien van € 25.000,00 dat verdeeld wordt over
maximum 6 projecten volgens de volgende sleutel:€ 10.000,00 voor het winnende
project. Er is ook een voorafname van € 2500 voor de Stichting Ga voor Geluk. De
resterende € 12.500,00 wordt verdeeld over maximum 5 andere projecten. Het bedrag
van de subsidie wordt bepaald in functie van de grootte van de investering. De
maximale subsidie van € 10.000,00 kan maar eenmaal om de 2 jaar aan dezelfde
vereniging worden toegekend.
De beoordeling van de subsidieaanvragen gebeurt door een commissie samengesteld uit
de schepen bevoegd voor cultuur , jeugd en sport en de voorzitters van de jeugdraad,
sportraad en cultuurraad en de voorzitter van de gemeenteraadscommissie vrije tijd. De
indieners komen hun project toelichten op een gezamenlijke vergadering van de
jeugdraad, sportraad en cultuuradviesraad. Elke adviesraad zal na de toelichting een
advies formuleren voor het toekennen van de subsidies. Brouwerij Palm heeft steeds het
vetorecht om bij de eerste selectieronde een project te weigeren. Bij de verdere
beoordeling van de projecten wordt Palm Breweries niet meer betrokken. Brouwerij Palm
heeft geen veto uitgesproken over de ingediende projecten.

Verslag sportraad

23/03/2015

-1-

02

OVERZICHT PROJECTEN

Vereniging

Wat

Begroting

Contactgegevens

SK Londerzeel

Project 1: Aankoop van 4 dug-outs voor terreinen C en D
Project 2: aankoop van verlichtingslampen op kunstgrasveld

€ 10.000
€ 20.000

GDEBUYSER@SKYNET.BE

Chiromeisjes en jongens
Klaas

Rood gemarkeerde fiets – en voetgangersstrook rondom het
parkeer terrein + signalisatieborden die de rijrichting aanduiden

€ 500

simon.tassignon@hotmail.com

De Kampanje

Extra brandbeveiliging :
- 42 detectoren
- 8 drukknoppen
- 9 sirenes

€ 23.500

Koen.de.ridder1@telenet.be

Comité Sint
Genovevaprocessie

Herstellen van een aantal processiewagens

€ 3000 à € 4.000

sarah.vanbossche@londerzeel.be

SK Steenhuffel

Verlichting
Nieuwe toiletten, vervangen beschadigd glas en toegangsdeur:

€ 17.000
€ 14.000

danny_aerts@skynet.be

KFC Malderen

Nieuwe verwarmingsketel
Nieuwe toiletten

€ 8.600

nathalie.vdbroeck@skynet.be

Delta Londerzeel

Project 1: Groene douches (Douches/verwarming voor sanitair
gebruik door gasdoorstromers )
Project 2: Bamboleo – uitbreiding (aankoop materiaal, huur
turnzaal, vorming begeleiders, verzekering deelnemers)

€ 10.600

Peter.vanriet@telenet.be

€ 2.200

Ingrid.andries@telenet.be

Vernieuwen elektriciteit + podium

Podium: € 500
Elektriciteit: € 2.500

bestuur@odt.be

Jeugdhuis ODT
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ADVIES SPORTRAAD

Volgende projecten werden door de sportraad geselecteerd:
 Jeugdhuis ODT: 3000 euro
 Chiromeisjes en jongens Klaas: 500 euro
 Voetbalclubs: SK Londerzeel:
4750 euro
SK Steenhuffel:
4750 euro
KFC Malderen:
4750 euro
Delta Londerzeel:
4750 euro
De beslissing van wie de hoofdprijs van 10 000 euro in ontvangst mag nemen, laten wij
over aan commissie samengesteld uit de schepen bevoegd voor cultuur , jeugd en sport
en de voorzitters van de jeugdraad, sportraad en cultuurraad en de voorzitter van de
gemeenteraadscommissie vrije tijd.
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STAND VAN ZAKEN MTB

Toelichting door Robert Meert.
Van de 66 eigenaars waren 13 personen niet akkoord om het mountainbikeparcours
langs hun eigendom te laten lopen. Het parcours werd deels aangepast en op dit moment
zijn er nog 3 knelpunten. Met deze eigenaars zal binnenkort gesproken worden.
Met de gemeente Buggenhout wordt op 30 maart gepraat, daar zij hun huidige MTBparcours wensen uit te breiden.
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STAND VAN ZAKEN ZWEMBAD EN SPORTHAL

Naast de huidige sportzaal in de Lijsterstraat komt een nieuwe sporthal met volgende
afmetingen: lengte 44m, breedte 30m, hoogte 7.5m. Er wordt een dubbele berging
voorzien om het materiaal te kunnen opslaan. Met de judoclub wordt overlegd over hun
plannen naar de toekomst. De concessie van de cafetaria stop in 2018. Deze ruimte
krijgt dan mogelijks een andere invulling. Voor het zwembad dienen de minimumtarieven
voor de inwoners en verenigingen van Londerzeel vastgelegd te worden.
Op de gemeenteraad van mei zal het definitieve lastenboek worden geagendeerd.
06

STAND VAN ZAKEN DE GORDEL

Routes vanuit Hofstade zijn binnengekomen. Nu kunnen ook onze lokale fiets-en
wandelroutes verder uitgewerkt worden.

07

STAND VAN ZAKEN PALMVELDEN

Er staan bouwwerken gepland op de site van Schaselberg, die volgens de planning
zouden starten op 1 september 2015 indien alle vergunningen e.d. in orde zijn. Clubs
kunnen tot eind augustus zonder problemen op de velden trainen, maar vanaf 1
september moeten zijn ergens anders terecht.
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VARIA
Robert Meert: Wanneer het bestek van het zwembad opgemaakt is, zal dit op de
sportraad besproken worden.

Namens de sportraad,
Maarten De Bruyne,

Gilbert De Buyser,

De verslaggever - sportfunctionaris.
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