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KERNRAAD  

Verslag vergadering - 16 september 2021 

     

AANWEZIG:  

Mevr. G. Versavel, Dhr. P. Decoster, Mevr. A. De Forche, Dhr. R Segers, Dhr. N. 

Vandommele en Dhr. S. Werbrouck.  

VERONTSCHULDIGD: 

Dhr. R. Mistiaen, Dhr. L. Feys, Mevr. Lynn Van de Berghe, Dhr. B. Supply, Mevr. J. Dierickx 

Visschers en Dhr. A. Vancoillie 

 

1 Verslag vorige vergadering 

Geen opmerking. 

 

2 Extra advies   

2.1 Klimaatsubsidie  

Dhr. S. Werbrouck: 

De Sportraad gaf in juli positief advies op het aangepaste reglement inzake klimaatsubsidie. 

 

In antwoord op vraag van Dhr. A. Vancoillie:  

Jammer genoeg kan de klimaatsubsidie niet retro-actief worden toegepast. Vanaf 2022 zal er 

(indien goedgekeurd) door de GR elk jaar 25.000 euro voorzien worden. Er wordt normaal 

gezien een opsplitsing gemaakt tussen kleine en grotere ingrepen. Sowieso kunnen jullie 

dan een dossier indienen dat past binnen het kader van het reglement. 
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2.2 #Izegeminbeweging – sneukeltocht MU  

Dhr. S. Werbrouck: 

De Sportraad gaf in juli positief advies om de eerste Izegem sneukeltocht op te nemen in de 

competitie van #Izegeminbeweging 2022.  

Voorstel puntenverdeling werd geacteerd. Clubs die deelnemen met min 5 personen krijgen 

15 punten. Organisaties krijgen ook 15 punten. 

 

KERNRAAD:  

Akkoord met voorstel. Keuze van op te nemen activiteiten moeten we volgend jaar 

herbekijken.  

Extra: Jong sportgeweld graag opnemen in de competitie #Izegeminbeweging 2022.  

 

3 Financieel verslag  

3.1 Corona-noodfonds  

Dhr. S. Werbrouck: 

Alle info werd verschaft tijdens de AV.  

Binnen de Kernraad is er nog een budget van 900 euro beschikbaar.  

 

KERNRAAD:  

Er is heel wat steun van de stad maar de verenigingen zijn niet altijd op de hoogte. Gelieve 

het subsidiereglement opnieuw te duiden bij de verenigingen. Kan thema zijn voor de 

volgende Algemene Vergadering.  

 

Bijvoorbeeld ook de optie om subsidies aan te vragen voor het organiseren van 

sporttechnische opleidingen voor trainers kan vooraf reeds gedeeld worden. Doel: We 

moeten meer trainersopleidingen naar Izegem halen en zo meer lokale trainers opleiden.  

 

Het is nog onduidelijk wat er binnen het budget Coronanoodfonds zal gedaan worden maar 

het is opportuun om de verenigingen met jeugdwerking te bevragen. Op basis van die 

bevraging kan je helpen.  

 

Specifieke vraag: Help ons met de boekhouding van de vereniging want dit lukt niet meer.  
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noot KERNRAAD:  

Spijtig dat de helpers van de zaterdagmarkt niet gevraagd werden naar het bedankingsfeest 

van de vrijwilligers in het vaccinatiecentrum.  

 

3.2 Besteden middelen van de sportraad 

KERNRAAD: 

Beschikbaar budget: 10.264,72 euro   

De Kernraad heeft vorige vergadering beslist het budget in te zetten voor drinkbekers en 

water-aftappunten. Naast de aankoop van drinkbekers (met logo sportraad) zou ik er ook 

een kleine campagne aan koppelen. Maar komt terug op de beslissing. Reden: Er zijn reeds 

voldoende drinkbussen aanwezig. Waar willen we wel op inzetten:  

 

3.2.1 Campagne ter promotie van de drinkwaterpunten  

Toon met een origineel filmpje hoe je als vereniging/school het flessenwater vaarwel zegt.  

De winnende 3 verenigingen zou ik een bon sportmateriaal schenken.  

- Winnaar 500 euro (scholen/clubs) 

- Tweede 350 euro (scholen/clubs) 

- Derde 150 euro (scholen/clubs)  

Iedereen die charter ondertekent en post plaats op SM met #Izegeminbeweging en 

#drinkkraantjeswater, krijgt (op basis van ledenaantal) een aantal drinkbekers. 

  

3.2.2 Uitbreiden van drinkwaterpunten  

Op volgende locaties staat een drinkwatertappunt (7). 

- Noord, spelersgang sporthal (1) 

- Zuid, spelersgang Stadion + inkomhal topturnhal + spelersgang sanitair blok T2 (3) 

- SOK, gang tegenover spelersgang (1) 

- Molenwiek, spelersgang (1) 

- Emelgem, inkomhal kleedkamers kant natuurgrasveld (1) 

 

Graag bekijken we waar er nog extra punten kunnen komen. We denken in eerste instantie 

aan de atletiekpiste.  
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3.2.3 Kledij 

Graag voorzien we een aantal jassen en nieuwe polo’s voor de KERNRAAD.  

 

3.2.4 Opleidingen voor trainers dichter bij  

Indien gewenst wil de Kernraad hierin investeren. We bekijken dit tijdens het volgend overleg 

op basis van het subsidiereglement.  

 

3.2.5 Izegem loopt  

Graag opmaak van een folder naar analogie met Roeselare loopt. Verder willen we 

investeren in het onderhoud van de loopomloop en een extra startbord aan Krekel Zuid.  

 

4 Briefwisseling  

4.1 Verwarming petanque in de Perelaar 

Dhr. S. Werbrouck: 

De juridische dienst staat in contact met de verenigingen en werkt dit verder af. 

 

KERNRAAD:  

Geacteerd.  

 

4.2 Extra coronasteun voor jeugdsportclubs en profsportclubs 

Dhr. S. Werbrouck: 

De Vlaamse Regering gaf op vrijdag 9 juli 2021 haar definitieve goedkeuring voor een extra 

steunpakket van 10 miljoen euro voor Vlaamse sportclubs. De steun is gericht op twee types 

sportclubs die tijdens de coronacrisis hun activiteiten of competities hebben kunnen 

voortzetten: jeugdsportclubs en profsportclubs.  

 

De regelgeving is dus definitief goedgekeurd, maar treedt pas in werking de dag na de 

publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. De bedeling voor de sportclubs zal via de 

federaties gebeuren. We verwijzen de clubs door naar de betreffende sportfederatie voor 

verdere info. 

 

KERNRAAD:  

Akkoord.  
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4.3 Advies Watersportvereniging  

Dhr. S. Werbrouck: 

De Izegemse Watersportvereniging (IWV, Noordkaai 31, Izegem) vraagt subsidie voor de 

verplichte afkoppeling van hun douches en toiletten n.a.v. het ontdubbelen van het 

afvalwater aan de Noordkaai.  Graag advies van de kernraad voor toepassing van het 

gemeentelijk reglement voor aankoop, verbouwen en uitvoeren van onderhoudswerken aan 

gebouwen bestemd voor het Izegemse jeugd-, sport en cultuurwerk en gemeentelijk 

reglement voor huurcompensatie voor verenigingen lid van de stedelijke jeugd-, sport of 

culturele raad.  

 

• De Izegemse Watersportvereniging is eigenaar van het gebouw, dat op grond staat 

van Stad Izegem. Deze grond hebben ze in concessie. De omliggende grond is 

gedeeltelijk eigendom van Stad Izegem en gedeeltelijk eigendom van de Vlaamse 

Waterweg. 

• N.a.v. de ontdubbeling van het afvalwater aan de Noordkaai werd de Izegemse 

Watersportvereniging verplicht om de douches en toiletten van het clubhuis af te 

koppelen binnen een termijn van 3 maanden. 

• De werkzaamheden werden uitgevoerd van onder het terras van het clubhuis tot aan 

de straat (Noordkaai 31). 

• Door de aard van de ondergrond zijn de kosten onvoorzien verdubbeld t.o.v. de 

oorspronkelijke budgettering. Tijdens het verbreden van het kanaal in de jaren 1970 

werd het beton van de oude kaaimuren gestort op het terrein, waardoor de 

uitgevoerde werken zeer arbeidsintensief waren en veel hoger opliepen. 

• De vereniging vraagt een tussenkomst van Stad Izegem op basis van het reglement.  

• De werken waren gekoppeld aan de ontdubbeling van het afvalwater aan de 

Noordkaai tijdens het voorjaar van 2021 en zijn dus al uitgevoerd. 

• Als er een gescheiden stelsel aangelegd wordt in de straat moeten halfopen/open 

bebouwingen ook hun afval- en regenwater gescheiden aanbieden aan de straat. Dat 

is een wettelijke verplichting volgens de VLAREM II wetgeving. Dit houdt in dat 

meestal op privé ook werken nodig zijn om het afval- en regenwater te scheiden. Het 

niet -scheiden houdt in dat een milieu overtreding begaan wordt waarvoor een PV 

van milieuovertreding wordt opgemaakt en waarop een belastingreglement met 

jaarlijkse boetes van toepassing is. 

 

KERNRAAD:  

Positief advies.  
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4.4 Gebruik stedelijke sportaccommodatie door scholen 

Graag advies 1: Vraagstelling van de scholengemeenschap tot het gebruik van de 

kunstgrasvelden, natuurgrasvelden en judozaal, die momenteel enkel bruikbaar zijn voor een 

aantal clubs (kunstgrasvelden door voetbal en judozaal door gevechtsportverenigingen). 

 

KERNRAAD:  

Positief advies.  

Graag koppelen aan het open stellen van de schoolinfrastructuur.  

 

Momenteel werden de buitenterreinen niet gefactureerd, omdat de scholen deze ook niet 

aanvroegen. Ze maakten er gewoon gebruik van. Daar een heel aantal buitensportterreinen 

nu zijn afgesloten (piste, kunstgrasvelden) dienen ze wel te reserveren, wat een neerslag zal 

hebben op hun maandelijkse facturatie. Reserveren zorgt er ook voor dat we het gebruik 

beter kunnen inplannen en regelen.  

 

Graag advies 2: Stellen we alle stedelijke buitensportaccommodatie open te stellen voor alle 

(Izegemse) clubs, scholen (en individuelen) volgens het geldende tarievenreglement en 

afspraken of hanteren we een forfait voor de scholen of …  

 

KERNRAAD:  

Positief advies. We opteren om een forfait aan te rekenen en koppelen dit graag aan drie 

voorwaarden:  

• Scholen moeten de locatie vooraf aanvragen en kunnen deze na reservatie enkel 

gebruiken voor sport gerelateerde zaken.  

• De scholen mogen voor het betalen van de forfait geen financiële tussenkomst 

vragen aan de schoolgaande jeugd.  

• Dit moet bekeken worden in een breder verhaal met de scholen. De huur en de 

huurprijs voor de schoolsportinfrastructuur moet herbekeken worden. Gelieve 

hiervoor de nodige gesprekken op te starten.  
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5 Werkgroepen  

5.1 SPORTEVENEMENTEN  en KANSENGROEPEN 

 

5.1.1 Evaluatie AOP Sport  

Positief.  

 

Vraag van PC Izegem. Steun voor Hotton?  

KERNRAAD: 

We laten de autonomie aan de vereniging. We kunnen dit niet opleggen. Hoewel we alleen 
maar lof hebben voor van PC Izegem deed.  
 

 

5.1.2 Gala van de gouden Merletjes  

Dhr. S. Werbrouck: 

Alle info: https://www.izegem.be/galavandegoudenmerletjes  

Extra oproep om het formulier ook als sportraad in te vullen.  

 

Iedereen kan individueel indienen. Indien meer dan 5 kandidaten per categorie is er een 

voorselectie.  De jury is als volgt samengesteld: voorzitters van alle raden, algemeen 

directeur, voorzitter gemeenteraad, burgemeester, oud- burgemeesters en de laureaten van 

het voorgaande jaar, tenzij iemand van de juryleden zelf genomineerd is. 

 

5.1.3 Jong sportgeweld aan het woord 

Dhr. S. Werbrouck: 

Op donderdag 18/11 plannen we dit mooie initiatief graag terug in en dat ism de BIB. 

Deelname laten we mee tellen voor de competitie #Izegeminbeweging. De scholen werden 

ook aangeschreven en nemen dit mee op in hun aanbod.  

 

KERNRAAD:  

Geacteerd 

 

https://www.izegem.be/galavandegoudenmerletjes
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5.1.4 STRAVA runners Izegem 

Dhr. S. Werbrouck: 

Op het grondgebied van Izegem werden 4 vaste stads- en wijkomlopen uitgestippeld De 

omlopen nemen je mee over bekende en onbekende wegen in Emelgem, Bosmolens, 

Kachtem en Izegem. Iedere omloop kent zijn eigen kleur en start aan het startbord op de 

verschillende marktplaatsen.  Er zijn reeds 260 lid van Strava runners Izegem.  

 

KERNRAAD:  

Geacteerd.  

 

 

5.2 SPORTBEHEER en GEBOUWEN 

Geen opmerkingen.  

 

 

5.3 SPORTBELEID en SPORTSUBSIDIES 

 

5.3.1 Denkdag  

KERNRAAD  

We plannen graag onze denkdag op vrijdag 26 november in Vonk.  

Start 15u.  

Thema: Urban Move  / BK fiets  / budget bespreken  

 

6 Rondvraag    

Geen opmerkingen.  

 

7 Volgend overleg  

Indien mogelijk graag fysiek op 12 oktober.   

Alle vragen zijn altijd welkom op de sportdienst of bij de schepen van sport.  

 

  


