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01

NIEUWE NAAM SPORTCOMPLEX

Uit de inzendingen door inwoners van Londerzeel werd door de sportraad volgende twee
namen gekozen:
1. NV Sportoase Lijstercomplex
2. NV Sportoase Sportilon
Naast de sportraad zal ook de cultuurraad een keuze naar voor dragen. Indien beide
namen dezelfde zijn, wordt deze op het college bekrachtigd. Indien verschillend zal het
college een keuze maken.

02

SUBSIDIES

De verdeling van de algemene subsidie en impulssubsidie werd overlopen. Op basis van
het aantal inwoners in Londerzeel wordt een bedrag van 28.320,22 euro verdeeld, op
basis van de subsidiereglementen, onder 21 erkende sportverenigingen met werking in
Londerzeel.
Advies sportraad: Akkoord met onderstaande verdeling van beide subsidies:
Algemene subsidie

Impulssubsidie

TOTAAL

1

OLYMPIA

€ 564,61

€ 852,14

€ 1.416,75

2

BADMINTON LONDERZEEL

€ 304,01

€ 120,30

€ 424,31

3

SMASH

€ 718,20

€ 1.684,22

€ 2.402,42

4

DUNKERS

€ 774,78

€ 1.724,32

€ 2.499,11

5

KFC MALDEREN

€ 484,83

€ 431,08

€ 915,91

6

SK STEENHUFFEL

€ 638,76

€ 681,71

€ 1.320,47

7

DELTA LONDERZEEL

€ 621,20

€ 671,68

€ 1.292,88

8

TC SETPOINT

€ 444,41

€ 370,93

€ 815,34
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9

FC SINT-JOZEF

€ 670,75

€ 1.082,72

€ 1.753,47

10

AC PEGASUS

€ 556,53

€ 501,26

€ 1.057,78

11

LORELEI

€ 847,54

€ 2.385,98

€ 3.233,52

12

JEUGDVOLLEYBAL

€ 622,25

€ 1.543,87

€ 2.166,12

13

SK LONDERZEEL

€ 1.584,55

€ 4.531,36

€ 6.115,91

14

TURNKRING BELGICA

€ 613,11

€ 491,23

€ 1.104,34

15

JUDOCLUB KUMIKATA

€ 341,44

€ 280,70

€ 622,14

16

VOLLEY IRIS

€ 136,36

€ 0,00

€ 136,36

17

VK DALTONS

€ 292,94

€ 0,00

€ 292,94

18

AQUARIUS

€ 583,95

€ 0,00

€ 583,95

19

VOLLEY VEDETTEN

€ 55,53

€ 0,00

€ 55,53

20

TOETS 82

€ 55,53

€ 0,00

€ 55,53

21

ZVC PETROL MALDEREN

€ 55,53

€ 0,00

€ 55,53

TOTAAL

€ 10966,8

€ 17353,52

€ 28.320,32

Uitbetaling wordt voorzien in het voorjaar 2017.
Bij het indienen van de subsidie-aanvragen voor volgend jaar vraagt de sportraad om bij
de trainers te vermelden wanneer zij training geven (dag + uren) en aan welke
groep(en).
03

STAND VAN ZAKEN ZWEMBAD

Door het ongenoegen van enkele omwonenden op de realisatie van het nieuwe
sportcomplex werd een nieuwe mobiliteitsstudie gemaakt waarbij de impact voor fietsers,
wandelaars, automobilisten gemeten werd en een duidelijk beeld wordt geschetst voor de
aanleg van extra groene parkeerzones. De mobiliteitsstudie is inmiddels ingediend.
Op 31 december sluit het zwembad voor renovatie.
Op onze website is een pagina aangemaakt om de werken te kunnen opvolgen. Wij
trachten deze maandelijks up-to-date te houden.

04

STAND VAN ZAKEN ATLETIEKPISTE SCHASELBERG

Het plan dat de vorige vergadering op de sportraad werd gepresenteerd is goedgekeurd
door de gemeenteraad. En het college heeft de firma Krinkels de opdracht gegeven de
werkzaamheden voor te bereiden en te starten. Een planning van de uitvoering van de
werken is nog niet gekend. Start der werken begin 2017.
Extra budget wordt voorzien voor mogelijke aanleg van basketterrein en skateramp.
Vraag Atletiekverenigingen: Hoeveel extra budget werd voorzien? Kan het extra budget
nog gebruikt worden om er 6 i.p.v. 4 banen aan te leggen.
Wordt nagevraagd.
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05

VARIA














De dienst Vrije Tijd (sport – cultuur – jeugd) verhuist vanaf 1 januari 2017 van
Lijsterstraat 1 naar Malderendorp 14
Voormalig sportfunctionaris Piet De Pauw zal vanaf 1 januari 2017 opnieuw de
sportdienst bemannen (mail via piet.depauw@londerzeel.be of
sport@londerzeel.be)
Filip Van den Reym (Dunkers): Vraag voor opmaak roosters sportseizoen 20172018 te starten in januari/februari i.p.v. april. Zodoende bij de sluiting van
sporthal Lijsterstraat de clubs die er nu trainen uitwijkingsmogelijkheden aan te
bieden (al dan niet binnen de gemeente)
Sportfunctionaris: De planning voor de nieuwe roosters van 2017-2018 wordt
opgeschoven en we zullen tijdig met de betreffende sportclubs de mogelijkheden
bespreken.
Filip Van den Reym: Vraag om geen soc. culturele activiteiten in sporthal Verma
van zodra sporthal Lijsterstraat de deuren sluit (=eind juni 2017).
Aangezien we niet meer kunnen uitwijken naar de Lijsterstraat, en soms tot 3/4
weekends per maand bezet zijn door socioculturele evenementen zullen wij
anders onze competitiematchen niet kunnen spelen. Dit gaat in totaal over 8
competitieploegen. 2 Seniors en 6 jeugdploegen.
Lorelei: Ziet momenteel al leden vertrekken door sluiting zwembad.
Mogelijkheden om zwemwater te vinden zijn schaars.
Frank Samson (JVL): Hoe lang kan er nog gebruik gemaakt worden van sporthal
Blauvenne?
Gerda Verhulst: Opzeg zal gebeuren in februari 2018. Daarna kan nog 6 maand
gespeeld worden
Alfons De Maeyer: In de krant werd gelezen dat +-12000 euro werd voorzien door
de gemeente voor aanleg asfalt bij parking SK Londerzeel. Waarom is dit niet op
de sportraad besproken? Waarom werd dit in het geniep besproken en beslist?
Alfons De Maeyer: Oproep naar alle voetbalploegen om samen een offerte op te
vragen voor groepsaankoop elektriciteit, zodoende de prijs te drukken.

Namens de sportraad,
Maarten De Bruyne,

Gilbert De Buyser,

De verslaggever - sportfunctionaris.
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