SPORTRAAD
Datum : maandag 03-06-2013
Plaats : Vergaderlokaal Rik Poot, AC

Aanwezig :
Gilbert De Buyser (Voetbalclub SK Londerzeel)
Jos Wouters (Verantwoordelijke Seniorensport)
François Moyson (VK Daltons)
Lieve Schurgers (Londerzeelse Dunkers)
Paul Thielemans (SK Steenhuffel)
Martine Van Den Eede (Atletiekclub Pegasus)
Jonas Van der Stighelen (Badminton Londerzeel)
Gert Verdickt (Zwemclub Lorelei)
Ludo D’Hont (Duikclub Aquarius)
Prosper Desmet (Tennisclub Smash)
Koen De Donder (Olympia Londerzeel)
Gerda Verhulst (Schepen voor Sport)
Piet De Pauw (Sportfunctionaris)
Verontschuldigd:
Lodewijk De Buyser (Voetbalclub KVC Delta)
Marleen Lemmens

1. Voorstelling nieuwe schepen van sport.
Gerda Verhulst stelt zich voor als nieuwe schepen van sport voor de huidig lopende
legislatuur 2013-2018 en organiseert een rondvraag naar de representativiteit van de
aanwezige bestuursleden teneinde éénieder te leren kennen.

2. Gemeentelijk zwembad: jaarverslag 2012
Piet overloopt het jaarverslag 2012, zowel naar aantal bezoekers, als naar inkomsten.
Het jaarverslag werd reeds met de uitnodiging meegezonden naar de bestuursleden.
Uit de cijfers van het jaarverslag 2012 blijkt dat we qua bezoekersaantal op het niveau van
2011 zitten. Vergeleken met vorig jaar hinken de inkomsten evenwel aanzienlijk achterop
omdat we sinds het defect van het golfslagbad (medio juni 2012) werken met sterk verlaagde
tarieven.
Een andere conclusie die kan gemaakt worden is dat de samenwerkingsverbanden met
Buggenhout en Merchtem voor het eerst een verval kennen, wellicht te verklaren door het feit
dat deze gemeenten de voorbije jaren soortgelijke overeenkomsten hebben afgesloten met
naburige zwembaden die heel wat van hun inwoners bij ons hebben onttrokken. Het
percentage Londerzeelnaars dat deel uitmaakte van ons cliënteel in 2012 is dan weer gestegen
en ligt momenteel op circa 20%.
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Als aanvulling op de cijfers van het jaarverslag 2012 wenst schepen Verhulst mee te geven
dat het college onlangs de beslissing heeft genomen over te gaan tot herstel van het
golfslagbad en in functie daarvan momenteel een voorstel wordt uitgewerkt om over te gaan
tot invoering van een vernieuwde tarifiëring voor het zwembad.

3. Reslutaatverwerking en interpretatie der enquêtes sportbeleidsplan 2014-2019.
Op vraag van de sportraad en met het oog op de opmaak van een nieuw vrijetijdsplan voor de
huidige legislatuur, werd er vanuit de sportdienst een behoefte- en tevredenheidsonderzoek
georganiseerd onder de Londerzeelse sportclubs teneinde te peilen naar hun noden en wensen
en dit zowel op infrastructureel niveau, als op het gebeid van werking van gemeentelijke
sportdienst en gemeentelijke sportraad.
In totaal werden er 45 sportclubs aangeschreven, waarvan uiteindelijk 22 ingevulde
formulieren terug op de sportdienst terecht kwamen voor verwerking. Respondentiegraad
bedroeg aldus 49%.
De totaalresultaten van deze enquête werden reeds met de uitnodiging meegezonden naar de
bestuursleden. Gilbert De Buyser overloopt de scores per vraag en Piet geeft toelichting waar
nodig.
Bedoeling nu is dat ook de overige vrijetijdsdiensten hun werkveld bevragen teneinde tot een
totaaloverzicht te komen aangaande wat er momenteel ‘leeft’ binnen de Londerzeelse socioculturele verenigingen. Hieraan zullen dan de gepaste conclusies en acties worden gekoppeld
–rekening houdend met de beschikbare gemeentelijke financiële middelen-, finaal
uitmondend in de neerslag van een vrijetijdsplan 2014-2019.

4. Varia
- Paul Thielemans meldt dat de omheining van de voetbalinfrastructuur van SK Steenhuffel
vervangen werd door een uitvoering in roestvrij staal en dit via subsidies van het fonds
ereburger Alfred Van Roy.
Verder betreurt Paul het dat de herenploeg van Jeugdvolleybal Londerzeel dient uit te wijken
naar sporthal Lijsterstraat voor het afwerken van hun competitiewedstrijden en dit omdat
sporthal Blauvenne tekortschiet conform de door de bevoegde federatie opgelegde
reglementering voor ploegen uitkomend in divisie.
- Koen De Donder had graag gezien dat het gras op de binnenpiste van buitensportcentrum
Schaselberg mee wordt opgenomen op het moment dat dit wordt gemaaid. Piet zal aan Jef De
Wachter vragen hiermee rekening te houden.
- Lieve Schurgers informeert naar de stand van zaken inzake aanleg van een outdoorbasketterrein achteraan het sportcomplex. Schepen Verhulst geeft aan dat het in deze gaat om
een belofte van het vorige bestuur en de huidige financiële mogelijkheden niet meteen
toereikend zijn om aan deze belofte gevolg te geven door het nieuwe bestuur…
- Verder wenst Lieve Schurgers ook meer duidelijkheid over de ‘bevriezing’ der
gemeentelijke subsidies, vermits de Londerzeelse Dunkers een aantal investeringen
overwegen waarbij zij op tussenkomst van de gemeente hopen. Schepen Verhulst geeft aan
dat alle gemeentelijke subsidiereglementen momenteel inderdaad onder de loep worden
genomen en er binnenkort met een totaal nieuw subsidiebeleid over de brug zal worden
gekomen. Eén en ander dient echter nog te worden afgetoetst en geconcretiseerd binnen de
bevoegde commissies vooraleer hier in detail kan worden gecommuniceerd naar de
verenigingen.

Sportraad

p. 2 van 3

03-06-2013

- Ludo D’hondt kondigt zijn afscheid aan als bestuurslid van de sportraad en dit omdat hij niet
langer intensief betrokken is bij duikclub Aquarius. Deze vereniging zal echter wel iemand
anders naar voren schuiven bij de kandidatuuropvraging voor hersamenstelling van een
nieuwe sportadviesraad.
- Gert Verdickt meldt dat hij per 01.02.2012 verhuisd is naar Bonheiden. In de regel is dit nu
niet langer conform meer de statuten houdende bestuursleden van de sportraad die
woonachtig te Londerzeel dienen te zijn en dringt een ontslag zich dus eigenlijk op. Om
dergelijke ridicule situaties in de toekomst te vermijden wordt het voorstel gelanceerd om
bewust artikel van het huishoudelijk reglement te wijzigen via een GR-beslissing waarin
aangestipt wordt dat de lokale binding doorslaggevend is bij het opnemen van een mandaat.
Piet zal dit voorstel vanuit de sportraad voorleggen aan het college van burgemeester en
schepenen.
- Verder werkt Gert –op vraag van het gemeentebestuur- momenteel een voorstel uit tot
zwembadbezetting door zwemclub Lorelei waarbij minder in het vaarwater van het gewone
publiek zou worden terecht gekomen. Ook naar het voeren van reclameregie in en rond het
zwembad valt van Gert een voorstel te verwachten. Een 5-tal sponsors zouden hierbij reeds
hun interesse hebben betoond.
- Op infrastructureel niveau tenslotte wenst Gert nog mee te geven dat enkele tribunes
dringend aan renovatie toe zijn en er een tekort is aan stoelen/strandmeubilair in het
zwembad. Piet kijkt na wat er mogelijk is om hieraan gevolg te geven.
- Jonas Van der Stighelen kaart nogmaals de netheid van de sporthal aan en dringt aan op een
definitieve oplossing… Verder betreurt Jonas het dat de Londerzeelse badmintonclub zou
moeten wijken uit sporthal Lijsterstraat tijdens de komende Kerstvakantie en dit omwille van
voorrang voor de organisatie van het Kersttornooi van SK Londerzeel. Vanuit de sportdienst
zal gezocht worden naar een oplossing in deze zodat een compromis kan worden gevonden
waarin alle betrokken partijen zich zoveel als mogelijk kunnen vinden…
- Martine Van den Eede zegt akte te hebben genomen van de beslissing van het college om de
kampioenenviering op een andere leest te schoeien en voortaan enkel zij die een
kampioenstitel hebben behaald in de hulde te betrekken. Te betreuren feit is dat iemand die
zilver of brons behaalt op een Belgisch of Vlaams kampioenschap, maar geen provinciale
titel, dus geen recht heeft op een huldiging (ook al is zijn/haar prestatie meer waard). Schepen
Verhulst geeft aan dat er een evaluatie van de kampioenenviering editie 2013 zal worden
gemaakt met het oog op toekomstige organisaties van dit event.
- Verder wenst Martine mee te geven dat Arne Van Opstal, een voormalig verkozen
sportbelofte, geselecteerd is voor de Olympische Jeugdspelen.
- Jos Wouters zal zich geen kandidaat stellen voor de hersamenstelling van de sportraad en zal
dan ook niet langer de seniorensport te Londerzeel vertegenwoordigen in deze adviesraad.
- F. Moyson is namens VK Daltons aangeduid om te zetelen in de algemene vergadering van
het niet-betaalde voetbal. Tenslotte wenst François ook nog mee te geven dat VK Daltons een
geslaagde familiedag achter de rug heeft en zij ook dit jaar garant staan voor de organisatie
van een voetbaltornooi in augustus.

Namens de sportraad,
Piet De Pauw,

G. De Buyser,

De verslaggever - sportfunctionaris.
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