
  
 

 
 

 
 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 
 

ZITTING VAN 16 december 2008 
 

Aanwezig: burgemeester C. Vanwelden, ....................................... voorzitter, 

E. Spincemaille, N. Hoogstoel, W. Bulcaen, D. Vanluchene,  
A. Cosaert, I. Degezelle,  ........................................... schepenen, 

M. Doutreluingne, S. Dendoncker, Y. Nys, G. Amelynck,  
S. Poleyn, M. Claeys, P. Verniers, D. Desmet, Y. Goemaere,  
M. Desloovere, A. Vandenborre, B. Dewaele, E. Françoys,  
C. Desmet, G. Lateur, L. Vanassche, A. D’Haene, V. Servayge,  
H. Devos, M.-T. Callens, ............................................ raadsleden, 

J. Vanlangenhove, ........................................ gemeentesecretaris 

 

  
 
Onderwerp : Goedkeuring subsidiereglementen sport. 
 
De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid de artikels 43, 57 en 182; 
Gelet op het decreet houdende subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid dd. 9 
maart 2007; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 
2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse 
gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid-Algemene 
bepalingen en bepalingen voor het verkrijgen van de beleidssubsidie dd 19 juli 2007; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 
2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse 
gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid – bepalingen 
tot het verkrijgen van de impulssubsidie dd 19 september 2008; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing inzake reglement erkenning sportverenigingen ifv 
subsidiëring, goedgekeurd in zitting van heden; 
Gelet op het positief advies van de gemeentelijke sportraad dd. 27 november 2008; 
Gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder overeenkomstig artikel 94, 1° en 
160§2 van het gemeentedecreet; 
 
 
B E S L I S T : EENPARIG 
 
Artikel 1 : Binnen de perken van de kredieten van het gemeentebudget, worden door 
het College van Burgemeester en Schepenen subsidies beschikbaar gesteld voor 
erkende sportverenigingen. Deze subsidies worden toegekend volgens onderstaand 
reglement. 
Artikel 2 : Alleen de door het College van Burgemeester en Schepenen erkende 
sportverenigingen kunnen subsidies ontvangen. Erkenning gebeurt op basis van het 
“reglement erkenning sportverenigingen ifv subsidiëring”.  
Artikel 3:  
Art. 3a) de subsidies worden verleend per burgerlijk jaar. 
Art. 3b) Op vraag van de sportdienst dienen de sportverenigingen, die voor betoelaging 
wensen in aanmerking te komen, de hen toegestuurde infoformulieren volledig ingevuld 
terug te sturen naar de Gemeentelijke Sportdienst en dit uiterlijk tegen de vooropgestelde 
datum. Dit infoformulier handelt over het laatste volledig afgesloten burgerlijk jaar of het 
lopende of laatst afgesloten seizoen. 
Art. 3c) Het niet tijdig indienen van de infoformulieren kan aanleiding geven tot het niet 
toekennen van de subsidie. Indien de sportvereniging 2 opeenvolgende jaren geen gevolg 
geeft aan de oproepingsbrief horend bij de aanvraagformulieren verliest de 
sportvereniging haar recht op subsidies. 



  
 

Art. 3d) De gemeentelijke sportdienst zal op basis van de reglementen de subsidies per 
sportvereniging berekenen. 
Art. 3e) Het globaal verdelingsontwerp wordt dan aan de Raad van Bestuur van de 
Sportraad voorgelegd en bij positief advies aan het College van Burgemeester en 
Schepenen overgemaakt. 
Art. 3f) Controle op de naleving der voorschriften en op de juistheid van de ingediende 
gegevens kan op ieder ogenblik uitgeoefend worden, na eventueel advies van de 
Gemeentelijke Sportraad door een afgevaardigde of gevolmachtigde van het College van 
Burgemeester en Schepenen.  Het vaststellen van misbruiken kan leiden tot de uitsluiting 
van de betreffende sportvereniging voor alle toelagen van het betreffende werkjaar. 
Artikel 4:  
De gemeentelijke en paragemeentelijke organen en verenigingen en alle andere 
organisaties waarvoor in de gemeentebegroting reeds een werkingssubsidie is 
voorzien op een ander artikel dan sport, worden uitgesloten van subsidiëring volgens 
onderhavig reglement.  De sportafdeling van een socio-culturele vereniging kan 
eventueel een werkingssubsidie krijgen, voor zover zij voor die sportwerking nog 
geen subsidie ontvangt. 

  Schoolsportclubs of nevenorganisaties van scholen kunnen geen werkingstoelage 
  krijgen op basis van dit reglement. 
Sportverenigingen die deelnemen aan een plaatselijke competitie waarvoor de  
organiserende vereniging een subsidie krijgt op basis van dit reglement,  
kunnen geen aanspraak maken op een toelage op basis van dit  
reglement. 
Artikel 5: De subsidies kunnen volgende vorm aannemen: 
Art. 5a) werkingssubsidies voor sportverenigingen verdeelbaar volgens 
             parametersysteem: 

 enkel sportverenigingen die geen overkoepelende organisatie zijn, met 
minstens een wekelijkse en plaatselijke werking in een door de vlaamse 
overheid erkende sporttak (+petanque) maken aanspraak op deze vorm 
van subsidiëring. 
Deze subsidies worden berekend a rato van het door de  

                      sportvereniging verworven aantal punten volgens art. 7 
Art. 5b) werkingssubsidies voor sportverenigingen te verdelen op forfaitaire basis. 
             Deze subsidies zijn bestemd voor sportverenigingen waarvan de werking 
             moeilijk te evalueren is volgens het parametersysteem (cfr. Art. 8) 
Art. 5c) projectsubsidies (cfr. Art. 9) 
Art. 5d) algemeen sportpromotiebudget (cfr. Art. 10) 
Art. 5e) subsidie voor wielerclubs (cfr. Art. 11) 
Art. 5f)  subsidies voor kampioenschappen van Zwevegem (cfr. Art. 12) 
Art. 5g) bijzondere toelagen voor sportorganisatiecomités of initiatieven van  
             massasport- en buitengewone sportmanifestaties. (cfr. Art. 13) 
Art. 5h) werkingssubsidies voor erkende sportclubs. (cfr. Art. 14) 
             Deze extra subsidies voor sportclubs worden deels volgens een  
             puntensysteem verdeeld. Hiervoor werd een afzonderlijk subsidiereglement  
             opgemaakt dat kadert in het sport-voor-allen decreet met name het  
             reglement werkingssubsidies erkende sportverenigingen.  
             Deels worden deze subsidies ook berekend op basis van de effectieve  
             huurgelden en energiekosten (jeugdsportstimulans).  

 
Artikel 6: Voor 5A) t.e.m. 5G) wordt jaarlijks een budget voorzien op de 
gemeentebegroting. Voor 5H) wordt jaarlijks een afzonderlijk budget voorzien op de 
gemeentebegroting omdat de grootte van dit bedrag afhankelijk is van de reële huur- en 
energiekosten. 
Artikel 7: Werkingssubsidies voor sportverenigingen verdeelbaar volgens 
parametersysteem (5A) 
Art. 7a): Budget 
De grootte van dit budget wordt als volgt berekend:  



  
 

Totaal beschikbaar budget min voorafnames voor de subsidies 5B) tem 5G). 
Art. 7b) Berekening van de subsidies 
De hiernavolgende parameters worden in het puntenreglement opgenomen 
  

parameter Percentage vh beschikbare budget 

ledenaantal 15% 

competitiewedstrijden 35% 

infrastructuurkosten 10% 

trainingsuren 30% 

trainers 10% 

TOTAAL 100% 

 
Binnen elke parameter wordt een puntenverdeling toegepast. 
De uiteindelijke subsidie die een club bekomt, is het aantal punten per parameter × de 
financiële waarde van 1 punt. 
 

Beschrijving parameter ledenaantal 

Per lid t.e.m. 18 jaar 10 punten 

Per lid voor andere aangesloten en/of 
verzekerde leden 

5 punten 

  

Stavingsstukken: Lijst van aansluitingen bij een erkende bond/federatie  
                             of lijst van de verzekerde sporters bij een  
                             verzekeringsmaatschappij 

 

Beschrijving parameter wedstrijden 

Per jeugdwedstrijd 10 punten 

Per andere officiële wedstrijd 5 punten 

  

Bijkomende voorwaarden:  
- enkel de officiële competitiewedstrijden of bekerwedstrijden komen in aanmerking 
- Daarbij zijn minstens 7 deelnemers/categorie vereist.  Wie een gemiddelde haalt van 
14 per wedstrijd, krijgt een coëfficiënt 2. Voor de individuele sporten komt 1 
wedstrijd/categorie/dag in aanmerking. 

  

Stavingsstukken: officiële competitie of bekerkalender 

  
  

Beschrijving parameter infrastructuurkosten 

Per schrijf van 25,00 euro 1 punt 

  

Bijkomende voorwaarden:  
- Investeringen komen niet in aanmerking 
- enkel water – verwarming – elektriciteit – huur – onderhoud sportinfrastructuur.  
(uitsluitend voor de sportwerking) 
 

  

Stavingsstukken: facturen 

 
 
  

Beschrijving parameter trainingen 

Per jeugdtraining 10 punten 

Per andere training 5 punten 

  

Bijkomende voorwaarden:  



  
 

Deze punten worden toegekend per trainingsuur met een gemiddelde van 7 
ingeschreven leden die gelijktijdig onder begeleiding van een trainer of lesgever 
oefenen. 
Trainingen met een gemiddelde van 14 ingeschreven leden krijgen coëfficiënt 2. 
Onder begeleide training wordt verstaan het gelijktijdig initiëren of vervolmaken van de 
leden in hun desbetreffende sport. 
Trainingen van 2 afdelingen op eenzelfde uur worden slechts afzonderlijk beschouwd, 
voor zover zij continu door een afzonderlijke trainer worden begeleid. 
 

  

Stavingsstukken:  
wekelijks trainingsschema dient voorgelegd : dag-uur-plaats-categorie-gemiddeld aantal 
deelnemers-naam van de trainer. 
 

 

Beschrijving parameter trainers 

3 jaar ervaring 1 punt per wekelijkse trainingsbeurt 

Meer dan 3 jaar ervaring 2 punten per wekelijkse trainingsbeurt 

Meer dan 10 jaar ervaring of initiator VTS 3 punten per wekelijkse trainingsbeurt 

Andere VTS diploma’s, Bachelor L.O. of 
Master L.O., officieel getuigschrift van een 
bondsopleiding 

4 punten per wekelijkse trainingsbeurt 

  

Bijkomende voorwaarden:  
Trainers die rechtstreeks door de sporter worden betaald, komen niet in aanmerking. 
Een voorgelegd opvoedkundig diploma geeft recht op een pluspunt.(Max. 4 punten) 

  

Stavingsstukken: Diploma’s 

 
   

Artikel 8: Werkingssubsidies voor sportverenigingen te verdelen op forfaitaire basis (5B) 
Deze forfaitaire subsidies worden voorafgenomen van het totaal beschikbare 
subsidiebudget. 
Deze subsidies zijn forfaitair vastgelegd per sporttak en/of per sportvereniging: zie lijst in 
bijlage.  
Het budget wordt verminderd bij elke daling in aantal rechthebbende sportverenigingen. 
Het budget kan worden verhoogd bij elke vermeerdering in aantal rechthebbende 
sportverenigingen.  
De verhoging per discipline kan enkel toegepast worden mits de sportraad 
een gelijkwaardige vermindering adviseert van budgetten behorend tot de groep van 
betoelaging volgens het forfaitair stelsel. 
Artikel 9: Projectsubsidies (5C) 
Deze subsidie wordt voorafgenomen van het totaal beschikbaar budget en 
overgeschreven op rekening van de sportraad. De sportraad kan vervolgens overschrijven 
op de rekening van de clubs die in aanmerking komen voor deze projectsubsidie. 
De sportraad kan eventueel een projectsubsidie toekennen voor een jaarlijks door de 
Raad van Bestuur goedgekeurd actiepunt dat buiten de gewone werking van de clubs valt 
en beantwoordt aan bepaalde jaarlijks vast te leggen criteria. 
Artikel 10: Algemeen sportpromotiebudget (5D) 
Deze subsidie wordt voorafgenomen van het totaal beschikbaar budget en 
overgeschreven op de algemene sportpromotierekening. De sportdienst kan vervolgens 
overschrijven op de rekening van betrokken leveranciers, dienstencentra,... 
De sportraad kan eventueel het algemeen sportpromotiebudget gebruiken voor 
sportvereniging-overstijgende initiatieven. (zoals bv. uitbrengen van een folder waarin alle 
sportverenigingen hun werking kunnen kenbaar maken) 
Artikel 11: Forfaitaire voorafname en parametersysteem voor wielerclubs. (5E) 
Deze subsidie wordt voorafgenomen van het totaal beschikbaar budget. 



  
 

Art. 11a):  
De Sportraad legt een forfaitair te verdelen maximum bedrag vast dat volgens een 
aantal specifieke parameters zal verdeeld worden onder de sportverenigingen- 
organisatoren van wielerwedstrijden. 
Het maximum te verdelen bedrag is dit vermeld in de bijlage van dit reglement. 
Het jaarlijks te verdelen bedrag wordt – rekening houdend met voormeld maximum – 
aangepast aan de evolutie van het aantal en niveau der wedstrijden.   
Art. 11b):  
Het op basis van bovenstaand artikel bekomen bedrag wordt jaarlijks 
verdeeld aan de hand van volgende kostenelementen:  
  

- kostprijs vergunning en verplicht prijzengeld per categorie. 
             Op basis van de verhouding van deze elementen wordt de coëfficiënt 
             bepaald per categorie. 
             De totaliteit van voormelde kostenelementen van een nieuwelingenkoers 
             krijgt coëfficiënt 1. 
             De waarde van de coëfficiënt van de andere koersen wordt pro rata 
             berekend t.o.v. de nieuwelingencoëfficiënt. (uitzondering: aspiranten- en  

 miniemenkoersen krijgen coëfficiënt 0,5) 
  

  De financiële waarde van de coëfficiënt wordt als volgt bekomen: 
  het jaarlijks vastgesteld te verdelen bedrag gedeeld door de totaliteit  
  van alle koersen vermenigvuldigd met hun respectievelijke coëfficiënt. 
  De subsidie per club wordt bekomen door deze puntwaarde te  
  vermenigvuldigen met zijn globaal bekomen coëfficiënt. 

 
Artikel 12: Subsidies voor kampioenschappen van Zwevegem (5F) 
Deze subsidies worden voorafgenomen van het totaal beschikbaar budget.  
Deze subsidies zijn bestemd voor verenigingen die intergemeentelijke kampioenschappen 
organiseren. Om in aanmerking te komen moeten minstens 3 plaatselijke verenigingen 
participeren. Elke soortgelijke plaatselijke sportvereniging moet de kans krijgen om 
eveneens te participeren. 
De sportraad legt per discipline en per kampioenschap een forfaitair bedrag vast. 
Als vertrekbasis worden de bedragen genomen die in bijlage bij het reglement zijn 
gevoegd. 
 
Artikel 13: bijzondere toelagen voor sportorganisatiecomités of initiatieven van 
massasport- en buitengewone sportmanifestaties. (5G) 
Begunstigden waarvan de werking moeilijk te evalueren is volgens het parametersysteem 
of waarvoor geen forfaitaire werkingssubsidie is vastgesteld, kunnen een forfaitaire 
bijzondere toelage toegekend krijgen. 
Het totale budget voor deze vorm van subsidiëring is door de sportraad vastgelegd.  
Als vertrekbasis wordt het bedrag genomen dat in bijlage bij het reglement is gevoegd 
onder de naam bijzondere toelagen. 
Alle sportverenigingen kunnen van deze bijzondere subsidies genieten voor  
het organiseren van buitengewone manifestaties van internationaal,  
nationaal, of plaatselijk niveau. 
Deze uitzonderlijke subsidies kunnen slechts worden toegestaan,  zo daartoe vooraf een 
aanvraag wordt ingediend bij de Schepen van Sport t.a.v. het College van Burgemeester 
en Schepenen, en achteraf een duidelijke eindafrekening wordt voorgelegd samen met de 
nodige stavingsstukken.   
 
Artikel 14: Extra werkingssubsidies voor erkende jeugdsportclubs. (5H)  
Voor deze subsidies is een afzonderlijk bedrag vastgelegd in het gemeentebudget. (anno 
2008: 52.000 euro) 
Deze subsidies bestaan uit 2 vormen (zie art. 14 a en b).  
Voor sportverenigingen die in aanmerking willen komen voor deze subsidies worden 



  
 

onderstaande bijkomende voorwaarden gesteld:  
De door het College erkende sportverenigingen moeten jaarlijks bewijzen dat zij het vorige 
seizoen voldaan hebben aan en bevestigen dat zij ook het komende seizoen zullen 
voldoen aan volgende criteria: 
a) de sportvereniging moet een jeugdwerking aanbieden in de leeftijdscategorie 7 – 18 
jaar bij voorkeur gevolgd door een volwassenen werking (+ 18 jaar) om de continuïteit in 
de sportbeoefening te bevorderen; 
b) De sportvereniging moet een volledig seizoen jeugdwerking hebben (= min. september 
tot april); 
c) de jeugdwerking moet volwaardig binnen Zwevegem aangeboden worden; 
d) er moeten in de jeugdcategorieën minimaal 2 wekelijks georganiseerde trainingen of 1 
training per week en een geregelde competitiedeelname zijn; 
e) de trainingen/wedstrijden dienen steeds begeleid te zijn, bij voorrang door 
sporttechnisch en pedagogisch bekwame activiteitenbegeleiders; 
f) de sportverenigingen moeten zich in het zwembad houden aan de Vlarem-
verplichtingen;  
Art. 14a): werkingssubsidie erkende sportverenigingen 
Voor de door de Vlaamse overheid erkende sportverenigingen en eveneens door de 
gemeente erkende sportverenigingen verwijzen we naar het afzonderlijk reglement 
‘werkingssubsidie erkende sportverenigingen’ op basis waarvan een deel van het 
beschikbare budget (anno 2009: 20.000 euro) wordt verdeeld. 
Art. 14b): jeugdsportstimulanstoelage 
Het resterend budget (anno 2009: 52.000-20.000=32.000 euro) wordt als volgt verdeeld: 
De door de gemeente erkende jeugdsportverenigingen moeten voor het betreffende jaar 
alle facturen en betalingsbewijzen van huurgelden en energiekosten indienen. Zij krijgen 
de helft daarvan terug in de vorm van een jeugdsportstimulanssubsidie. Van het op basis 
van de geldig ingediende facturen berekende bedrag wordt de toelage die toegekend werd 
op basis van het hierboven vermelde reglement ‘werkingssubsidie erkende 
sportverenigingen’ (art. 14a) in mindering gebracht. 
Deze subsidies zijn beperkt tot het beschikbare budget en tot de helft van de ingediende 
aanvaardbare facturen. 
Artikel 15: Het College van Burgemeester en Schepenen regelt, op advies van of na 
advies gevraagd te hebben aan het Dagelijks Bestuur van de Sportraad de niet-voorziene 
gevallen en beslecht alle betwistingen. 
Artikel 16: Het subsidiereglement sport dd 28 april 2004 wordt opgeheven. 
 

FORFAITAIRE TOELAGEN GELDIG VANAF 2008 (werkjaar 2007) 
 

omschrijving Bedragen geldig  
vanaf 2008 (€) 

 

PROJECTSUBSIDIES 

Project jaarlijks te bepalen Jaarlijks te bepalen 

ALGEMEEN SPORTPROMOTIEBUDGET 

Sportvereniging overschrijdende acties 1288,41 

TOTALE TOELAGE VOOR WIELERWEDSTRIJDEN 

Wielerwedstrijden 4226 

FORFAITAIRE  TOELAGEN VOOR  
KAMPIOENSCHAPPEN VAN ZWEVEGEM 

Vinken 409 

Vissen 136 



  
 

Biljart 83 

Boogschieten 83 

Wielertoeristen 409 

4-together 409 

BIJZONDERE TOELAGEN 

cbs 2726,83 

TOELAGE SPORTRAAD 

 825 

TOELAGE CLUBS ZONDER CAFETARIA 

 2530 

 
 
Maximaal bedrag 
per discipline (€) 

Omschrijving Bedragen geldig  
vanaf 2008 (€) 
 

   

FORFAITAIRE WERKINGSTOELAGEN 

Hondensport 
165.00 

HONDEN DE 
VERDEDIGERSHOND 

82.5 

HONDEN 
DE WILSKRACHT  

82.50 

Vinken 
440.00 

VINKEN 
RECHTZINNIGE TEKENAARS 

55.00 

VINKEN 
VLAAMSE BLAUWKOPPEN 

55.00 

VINKEN 
HOOP OP DE TOEKOMST 

55.00 

VINKEN 
DE VLAAMSE ZANGERS 

55.00 

VINKEN 
DE VROLIJKE ZANGERS 

55.00 

VINKEN 
DE VERENIGDE ZANGERS 

55.00 

VINKEN 
DE STRAATZANGERS 

55.00 

VINKEN 
MORGENZANG 

55.00 

Vissen:  
260.70 

VISSEN 
DE DIJKBREUKELINGEN 

61.60 

VISSEN 
DE VERENIGDE BLIEKERS 

61.60 

VISSEN 
IMMER GEDULD 

137.50 

Vogels: 
220.00 

VOGELS 
ZANG EN KLEUR 

82.50 

VOGELS 
DE VOGELVRIENDEN 

137.50 

Biljart: 
137.50 

BILJART 
KON. MET MOED 
VOORUIT ZWEVEGEM 

137.50 

Duiven 
27.50 

DUIVEN 
SPORTVRIENDEN 
ZWEVEGEM 

27.50 



  
 

Trogbollen: 
82.50 

DE TROGBOLDERS 
SINT-DENIJS 

82.50 

Schaken: 
55.00 

SCHAAKCLUB DE BRUG 55.00 

Modelboten: 
110.00 

NEMO MODELBOOTCLUB 
ZWEVEGEM 

110.00 

Minivoetbal 
137.50 

MINIVOETBAL 
VMF KERN ZWEVEGEM 

137.50 

Wielertoerisme: 
550.00 

WIELERTOERISTEN-CLUB 
BLIJF AKTIEF SINT-DENIJS 

55.00 

WIELERTOERISTEN-CLUB DE 
DAUWTRAPPERS 
ZWEVEGEM 

55.00 

WIELERTOERISTEN-CLUB DE 
SPORTVRIENDEN MOEN 

55.00 

WIELERTOERISTEN-CLUB DE 
WATERHOEK-VRIENDEN 
HEESTERT 

55.00 

WIELERTOERISTEN-CLUB DE 
ZWAANTJES 

55.00 

WIELERTOERISTEN-CLUB DE 
GILDERIDERS ZWEVEGEM 

55.00 

WIELERTOERISTEN-CLUB 
SINT-PAULUSTRAPPERS 
ZWEVEGEM 

55.00 

WIELERTOERISTEN-CLUB 
K.W.B. KAPPAERT ZWEVEGEM 

55.00 

WIELERTOERISTEN-CLUB 
WTC MOEN 

55.00 

 WIELERTOERISTEN-CLUB 
PONDEROSA OTEGEM 

55.00 

Wandelen: 
165.00 

WANDELCLUB  
DE WATERHOEKSTAPPERS 

82.50 

MOENSE GORDEL VZW 82.50 

Boogschieten 
165.00 

SCHUTTERS 
SINT-SEBASTIAAN SINT-
DENIJS 

55.00 

SCHUTTERS 
SINT-SEBASTIAAN HEESTERT 

55.00 

SCHUTTERS 
SINT-SEBASTIAAN ZWEVEGEM 

55.00 

Miniatuur 
Autosport 

137.50 

MRCZ 137.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 Namens de gemeenteraad :  

(get.) Jan Vanlangenhove  (get.) Claude Vanwelden 
gemeentesecretaris  voorzitter 

 Voor eensluidend afschrift,  
 Zwevegem, 22 december 2008  
Jan Vanlangenhove  Claude Vanwelden 
   

gemeentesecretaris  burgemeester 
 


