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KERNRAAD  

Verslag vergadering - 16 december 2021 

     

AANWEZIG:  

Mevr. G. Versavel, Dhr. P. Decoster, Dhr. R Segers, Dhr. L. Feys, Mevr. Lynn Van de 

Berghe, Dhr. B. Supply, Mevr. J. Dierickx Visschers en Dhr. A. Vancoillie en Dhr. S. 

Werbrouck.  

VERONTSCHULDIGD: 

Mevr. A. De Forche, Dhr. R. Mistiaen en Dhr. N. Vandommele 

 

 

1 Stop Stijn Werbrouck  

Na lang twijfelen is de kogel door de kerk … Op 1 januari 2022 verlaat ik, na zo’n 20 jaar 

dienst, de stad en ga ik aan de slag als senior expert bij het consultancy bedrijf Mondea: 

https://mon-dea.be/over-mondea/  

 

Ik heb veel geleerd de laatste jaren in Izegem. De sportstad bij uitstek. Het was een hele 

mooie tijd met veel leuke events en projectjes samen met machtig warme collega’s, 

vrijwilligers, verenigingen, politiekers, … en burgers. Maar als de trein langskomt, moet je 

durven springen zeggen ze. Ik denk wel dat ik pas op de laatste wagon ben gesproken maar 

goed, we zitten der op en gaan der voor.  

 

Het is voor mij geen negatieve stap weg maar een positieve stap vooruit. Ik heb me namelijk 

altijd geamuseerd. Ik kreeg de kans om me persoonlijk te ontwikkelen en voor die kansen 

ben ik iedereen enorm dankbaar. De kansen om verder te ontwikkelen krijg ik nu bij Mondea 

en deze kans kon ik niet laten liggen.   

Dikke merci allemaal.  

 

KERNRAAD: 

Graag blijven we op de hoogte van het verdere verloop mbt de vervanging van Stijn 

Werbrouck.   

https://mon-dea.be/over-mondea/
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2 Verslag vorige vergadering 

Geen opmerkingen.  

 

3 Financieel 

3.1 Etentje sportraad 

Dhr. S. Werbrouck: 

De bestelbon kan dat rechtstreeks naar facturen@izegem.be.  

 

3.2 Besteden middelen van de sportraad 

Dhr. S. Werbrouck: 

Beschikbaar budget: 10.264,72 euro   

 

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/scholen zou ik een bon sportmateriaal schenken. 1.500,00 

euro + 500,00 euro campagnemateriaal. 

 KERNRAAD: 

Akkoord met voorstel.  

 

3.2.2 Uitbreiden van drinkwaterpunten  

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

instantie aan de atletiekpiste, Speelbos, Wallemote en Blauwhuis. 

KERNRAAD: 

Graag verder op te volgen door Francis Kerckhof en Margot Behaeghe.  

 

3.2.3 Kledij 

Aangepaste voor 15 stuks 531,20 euro. Graag akkoord voor druk?  

KERNRAAD: 

Akkoord met voorstel.  

 

mailto:facturen@izegem.be
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3.2.4 USB-stick  

Op die stick kan dan zoals besproken de duiding bij de subsidies en de inhoud van hun 

dossier 2019. Voor 100 sticks van 8 tot 16GB betaal je zo’n 500 euro incl. BTW.   

KERNRAAD: 

Akkoord met voorstel. Graag maken we ook werk maken de vereenvoudiging van de 

subsidies. Deze werkgroep mag opgestart worden.  

 

3.2.5 Scannen van de vereniging 

WAT?  

BARISTAZ geeft je de kans uw verenigingen te scannen. Zowel voor de vereniging als voor 

de stad, is het belangrijk om een objectieve kijk op de vereniging te hebben. Hoe ga je 

anders beslissingen nemen? Hoe kunnen wij jullie anders op een goede manier 

ondersteunen/subsidiëren? Via de BARISTAZ-scan brengen we uw vereniging rond 7 pijlers 

in kaart. Aan de hand van een digitale scan met 20 verschillende parameters kan je de 

verenging gaan monitoren en benchmarken tegenover andere verenigingen in de buurt.  

 

PRIJS: 1.500,00 euro excl. BTW  

Betreft 2 sessies van telkens 2,5 uur.  Voor maximaal zes verenigingen.  

 

RESULTAAT: 

Je ontvangt een helder en duidelijk overzicht/rapport waar de vereniging op dat moment 

staat. Als deze scan doorgaat met verschillende verenigingen kijken ze mee over het muurtje 

en leren ze veel van elkaar.  De verenigingen weten wat de uitdagingen, kansen, 

bedreigingen en zwaktes zijn en kunnen daarmee aan de slag. 

 

KERNRAAD: 

Bedankt voor het voorstel.  
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4 Briefwisseling  

4.1 Duiding cultuur fabriek  

Dhr. S. Werbrouck: 

Op 8 november was er het tweede participatiemoment over de Cultuurfabriek. Wie was 

aanwezig en werden alle vragen beantwoord?  

KERNRAAD: 

De manier van werken was goed. Leuk dat het zo gevisualiseerd werd.  

 

4.2 Stand van zaken bouw evenementenhal en jeugdhuis 

Dhr. L. Feys: 

We zijn momenteel de laatste hand aan het leggen aan het ‘vernieuwde’ plan van eisen, wat 

ook neerkomt op het integreren van het jeugdhuis. Dit komt ter goedkeuring op de 

gemeenteraad van januari. Dat wil zeggen dat we op 18/01 opnieuw kunnen uitschrijven en 

dat de bureaus op dat moment opnieuw een voorstel kunnen doen. Na selectie van de 

ontwerpbureaus zullen zij aan de slag gaan en een ontwerp maken. Op het moment dat we 

de ontwerpen binnen krijgen van de verschillende ontwerpbureaus zullen we jullie rond de (al 

dan niet digitale) tafel zetten. Op die manier kunnen we de verschillende ontwerpen 

bespreken en gericht een keuze maken.  

 

Dhr. L. Van den Berghe: 

Aangezien alles herbekeken wordt, kan de input vanuit de sportraad dan opnieuw op de 

tafel? Is er een adviesvraag? Onze suggesties werden toen alvast niet opgenomen.  

 

Dhr. L. Feys:  

Het eisenpakket van de stad aan de ontwerpers blijft dezelfde. We vragen dus geen nieuw 

advies. Gelieve het advies en het antwoord op het advies mee te sturen met dit verslag. Als 

er onduidelijkheden zijn wil daar zeker nog eens op terugkomen.  

 

Dhr. S. Werbrouck:   

Verslag van het laatste advies en het antwoord kan je terugvinden in bijlage. 

 



 
 
KERNRAAD SPORT   5 

4.3 Koninklijke Vriendenkring der Scheidsrechters 

Glenn Lakiere vraagt of de Koninklijke Vriendenkring der Scheidsrechters lid kan worden van 

de sportraad. Ze voldoen niet aan de regel ‘in het bestuurscomité is de helft van de 

hierboven vermelde bestuursfuncties ingenomen door inwoners van de stad of minstens de 

meerderheid van de bestuursleden zijn inwoner v/d stad. Maar ze vragen geen subsidie.  

KERNRAAD: 

Akkoord om lid te worden van de sportraad maar deze vereniging kan geen subsidies 

ontvangen.  

 

4.4 Atletiekpiste  

Dhr. S. Werbrouck: 

Van de recreatieve loper is er een duidelijke vraag naar meer toegankelijkheid op de piste.  

Momenteel zijn dit de uren waarop de vrije sporters toegang hebben tot de piste: 

 

Op basis van de bezetting en in overleg met de verenigingen: 

Maandag: 06u00 – 18u00 + 20u00 – 22u00 

Dinsdag: 06u00 – 22u00 

Woensdag: 06u00 – 17u30 + 21u00 – 22u00 

Donderdag: 06u00 – 18u00 + 20u00 – 22u00 

Vrijdag: 06u00 – 17u30 + 21u00 – 22u00 

Zaterdag: 06u00 – 22u00 

Zondag: 06u00 – 22u00 

 

Speciale evenementen worden nog steeds via email doorgegeven aan de vrije sporters met 

de vraag om de piste dan niet te gebruiken (we kunnen niet zomaar alle badges 

deactiveren). 

 

KERNRAAD:  

Akkoord.  
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Dhr. L. Feys: 

Graag vraag ik speciale aandacht voor de promotie van de atletiekpiste. Is het mogelijk iets 

uit te werken binnen de sportdienst?  

 

• Hoeveel particulieren hebben zo’n bandje?  

• Moeten we de piste per maand 1 keer gratis openstellen?  

• Kunnen de atletiekverenigingen zelf de bandjes verkopen?  

• Kunnen we iets met STRAVA doen op de piste?  

• Graag duidelijke affiche (Hoe kom ik aan een badge?) aan de tourniquet.  

• Graag promo van de campagne in het Izine en op sociale media.  

 

KERNRAAD:  

Akkoord. 

 

Werkgroepen  

4.5 SPORTEVENEMENTEN  en KANSENGROEPEN 

4.5.1 Gala van de gouden Merletjes  

Werd zoals jullie weten uitgesteld. Nieuwe datum is vrijdag 22 april.  

 

4.5.2 Urban Move  

Gelieve binnenkort de URBAN MOVE voor 2022 op te starten. Start is het Emelgems plein. 

Gelieve naast de sportieve doelstelling en een goed lokaal doel ook een andere doelstelling 

na te streven. Vorige editie wat dat een netwerk creëren bij de bedrijven en Jobfit lanceren. 

 

4.6 SPORTBEHEER en GEBOUWEN 

4.6.1 Overzicht 

Volgende zaken werden goedgekeurd tijdens het conclaaf van november 2021. 

Onderstaande werd origineel niet meegenomen werd in de meerjarenplanning.  

 

• Aankoop robotmaaiers: 60.000,00 euro.  

• Startblokken binnenbad: binnen jaarlijks voorziene budget ‘ aankoop sportmateriaal’ 

van 25.000,00 euro.  

• Aanpassingswerken filterinstallatie buitenbad: 32.000,00 euro.  

• Containerunits voetbalveld Kachtem: 140.000,00 euro.  
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• Nieuwe toplaag glijbanen buitenbad: 9.000,00 euro. 

• Petanquevelden worden overkapt aan zaal ISO.  26.000,00 euro.   

• Ook in de turnzaal zullen er aan aantal zaken vernieuwd worden.  

 

KERNRAAD:  

Geacteerd.  

Gelieve de volgende opmerking mee te nemen. Kan een adviesraad de beslissingen voor 

het conclaaf mee voorbereiden?  

 

4.7 SPORTBELEID en SPORTSUBSIDIES 

4.7.1 Sportsubsidies  

Dhr. S. Werbrouck: 

De subsidies werden geacteerd tijdens de vergadering. De subsidies werden berekend op 

basis van de subsidies 2019. We gaan over 55.00,00 euro zoals begroot omdat in 2019 niet 

alle verenigingen hun subsidie hebben aangevraagd en omdat we nu iedereen wel een 

subsidie toekennen. 

 

Graag zou ik extra aandacht willen vragen op de AV voor de subsidies. Een duidelijke 

toelichting en extra steun zal noodzakelijk zijn.  

 

KERNRAAD:  

Er mag ook wel wat meer controle zijn op de subsidies. Nu gebeurt dat steekproefsgewijs. 

Gelieve dit ook mee te nemen wanneer het subsidiereglement herbekeken wordt.  

 

5 Rondvraag    

KERNRAAD: 

Klopt het dat de Tribes voor wedstrijden zouden verhuizen naar Ingelmunster? Probleem is 

de beperkte hoogte van de tribune en het feit dat de tribune niet overdekt is.   

 

Dhr. L. Feys:  

Was dat een vraag bij de bouwfase 
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6 Stop Stijn  

In naam van alle sportclubs (groot en klein), de sportraad en het schepencollege wil ik jou 

van hare bedanken voor jouw inzet, enthousiasme en deskundigheid voor de sport in 

Izegem.  

 

7 Data Kernraad 2022 

Donderdag 13 januari - gaat niet door 

Dinsdag 15 februari   

Donderdag 10 maart  

Dinsdag 12 april  

Dinsdag 17 mei (19 mei West-Vl seniorensportdag) 

Dinsdag 7 juni 

Zaterdag 27 augustus is er de Algemene Vergadering (10u – 12u) en aansluitend Kernraad  

Donderdag 15 september (UM 18 september)  

Dinsdag 11 oktober  

Donderdag 10 november   

Donderdag 15 december 

 

8 Volgend overleg  

Dinsdag 15 februari  2022.  

 

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

 

  


