Website: www.sportraad-lokeren.be
E-mail : CSLo@telenet.be

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
Donderdag 28 Mei om 20 u
Ontmoetingsruimte Sportcomplex

Aanwezig

Aikido Club Tai-Wa; AVLO; BBC Eksaarde; BBC Lokeren; Bosparkspurters; De Molenkrekels;
Dansclub D.I.O.P; DVC Eksaarde; FC Daknam ; FC Eksaarde; FENIKS; Handbalclub Waasland
Lokeren; Judoclub Lokeren; K.B.S Gilde Sint-Sebastiaan; K.S.C. Sporting Lokeren Jeugd;
Kajakclub Triton Lokeren; Karate club Lokeren; Kruisridders Eksaarde Doorslaar; Lokerse
Badmintonclub; Lokerse dansclub; Lokerse Minivoetbalkern; Lokerse zwemvereniging;
ORKA; PC Lokeren; SK Lokeren- Doorslaar; SWEM; TC Reinaert; TTC Lokeren; Turnkring
"Voor Geest en Lichaam" vzw; VC Panda's; VZW De Schuur; WTC De Ledecrossers; WTC
Raepespurters; WTC ’t Hemelrijk; WTC Torentrappers; XL Rope & Dance; ZVC Nationaly

Afwezig

Aurora Lokeren ; Elite Gym vzw; Ge-Baek Taekwon-do; Lokerse Durmezwemmers;
Omnisportclub De Dam; Lokerse Seingeversclub vzw; LRV Club Heilig Hart Ruiters; PC
Reynaert; The Fighter Club; VVW Lokeren; VZW De Torenschutters; WTC Eksaarde;
Heyninck Stephan (onafhankelijke);

Waarnemers

Van Doorslaer Jerome (Schepen), Inge De Braekeleer en Elke De Meester (Sportdienst),
Hugo Maes (FOLLO regio Schelde/Durme, SNS)
Opm : De volledige en nominatieve aanwezigheidslijst bevindt zich in Bijlage alsook een
(gecorrigeerd) afschrift van de presentatie die werd gegeven tijdens de AV. Deze zullen
eerstdaags ook te vinden zijn op de website van de sportraad
(http://www.sportraad-lokeren.be/Sportraad/Verslagen/tabid/134/Default.aspx)

1. Welkomstwoord Voorzitter
De Voorzitter wenste alle aanwezigen welkom en gaf ook een korte uitleg aangaande het nieuwe
principe van een tweede Algemene Vergadering in plaats van de sectievergaderingen.
Daarna werd het woord gegeven aan de secretaris voor de verdere afwerking van de agenda.
2. Samenstelling sportraad
De samenstelling van de sportraad en de RVB werden toegelicht. Sinds vorige vergadering
werden 2 nieuwe clubs aangesloten (Elite Gym vzw en Dansschool D.I.O.P.). Tevens werd ook een
nieuw onafhankelijk lid (Marijke Duyck) verwelkomt. Zij wenst als medeorganisator van de First
Fit Run en ook nog betrokkene bij de VC Panda’s ook in de sportraad te zetelen.
In totaal zijn nu 49 sportverenigingen en 3 onafhankelijken (Stephan Heyninck, Gaston Van
Kerckhove en Marijke Duyck) aangesloten bij de sportraad.
Naar aanleiding van deze wijzigingen is de samenstelling van de sportraad opnieuw veranderd.
De nieuwe samenstelling (met de indeling van de secties) kan in de bijgaande presentatie
worden gevonden.
Ook de samenstelling van de RVB is licht gewijzigd.
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Stefaan Atmani geeft zijn ontslag als vertegenwoordiger van Sporting Lokeren en wordt
vervangen door Geert Van Laere die ook kandidaat is om in de RVB te zetelen.
Gezien er geen andere kandidatuur werd ontvangen werd de kandidatuur van Geert Van
Laere aanvaard en zal hij zetelen in de RVB.
Lotte De Paepe geeft haar ontslag als vertegenwoordiger van VC Panda’s en als
verantwoordelijke sectie 2. Benjamin Jacobs is kandidaat haar te vervangen in de RVB
Gezien er geen andere kandidatuur werd ontvangen werd de kandidatuur van Benjamin
Jacobs aanvaard en zal hij in de RVB zetelen als vertegenwoordiger van de sectie 2.
Gezien er nog een plaats is in de RVB naar aanleiding van het ontslag (zonder vervanging)
van Rita Van Steendam (WTC Raepespurters) wenst Marijke Duyck haar plaats als lid
van de RVB in te nemen. Gezien geen andere kandidaturen werden ontvangen zal
Marijke Duyck (opnieuw) zetelen in de RVB als 15de lid.

De RVB is op deze manier opnieuw voltallig en de nieuwe samenstelling van de RVB kan in de
bijgaande presentatie worden gevonden.
Er waren geen verdere vragen of opmerkingen.
3. Beslissingen en adviezen RVB
Sinds de vorige Algemene vergadering heeft de RVB een aantal beslissingen genomen.





Zo is er in de eerste plaats de aansluiting van de nieuwe leden (sportverenigingen en
onafhankelijken).
Verder werden ook een aantal beslissingen genomen aangaande subsidies voor
evenementen. Volgende subsidies werden toegekend :
o Tornooi Judoclub Lokeren VZW : 200 Eur
o BK Petanque Jeugd PC Reynaert : 200 Eur
o Beker van Lokeren LMV : 100 Eur
o Cedalion cup HKW Lokeren : 250 Eur
o Memorialschieting Kon HBS St-Sebastiaan : 200 Eur
o Gala The Fighters Club : 150 Eur
o Vlaamse Cyclocross Cup : 150 Eur
o Gala Elite Gym vzw : 150 Eur
o First Fit Run : 150 Eur
De sportraad is echter ook bovenal een adviesraad en heeft bij volgende dossiers een
advies moeten uitbrengen.
o Infrastructuurdossiers
 Afrekeningsdossier SK Lokeren Doorslaar voor de aankoop van 16
doelen voor U6.
 Afrekeningsdossier boogschuttersgilde Sint-Sebastiaan Lokeren voor
herstellingen aan de wip en aankoop jeugdbogen.
 Aanvraagdossier Turnkring Voor Geest en Lichaam voor aankoop valmat,
valmatkar, minitrampoline
o Loopomloop Lokeren
o Subsidiereglement
Per uur wordt 0,02 0,05 punt toegekend vermenigvuldigd met de waardering van
de trainer volgens de referentietabel van de Vlaamse Trainerschool.
o Erkenningsdossiers
 Hondenschool Domestic Dog vzw
 Elite Gym vzw
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o Multimove Sporting Lokeren
Er werd in het verleden al meermaals op gewezen dat de sportraad nog altijd zoekt naar
interessante projecten die zouden kunnen worden gesponsord. Belangrijk hierbij is dat er
gezocht wordt naar projecten waarbij de sportraad positieve publiciteit kan krijgen. Dit
jaar werd beslist over te gaan tot de aankoop van Outdoor Fitness toestellen
o Gelijkaardig project als in Sportlaan
o Beslissing installatie Spletterenstraat
o Aanvraag offertes Mekano, Idema Sport en OFS
o Beslissing aankoop 4 toestellen OFS voor 8514,12 Eur (BTW inbegrepen)
 Arm en feet bicycle
 Crosstrainer
 Moonwalker
 Roeier
 Geleverd en geplaatst op betonplaten (2 x 2m)
 Met een gepersonaliseerd informatiepaneel (80 cm op 120 cm)
o Akkoord groendienst en College
o Installatie 6 juli
o Inhuldiging op “Statie Kermis” 18 juli 2015
o Foto’s van de locatie en de toestellen kunnen in de presentatie worden
teruggevonden.
Naar aanleiding van de vraag naar nieuwe projecten kwam er een interessant voorstel uit
de bus (FC Eksaarde) waarbij geopperd werd dat de sportraad de aankoop van
defibrillators zou helpen aankopen voor de verschillende locaties waar er sport wordt
beoefend. Via de VFV zou tegen een gunstige prijs (750 Eur zonder BTW) dergelijke
toestellen kunnen worden aangekocht. Dit zal verder bestudeerd worden tijdens de
volgende RVB

4. Toekomstige evenementen
Een aantal evenementen werden aangekondigd waaronder ook het sportgala van 19 Dec. Naar
analogie met andere jaren zoekt de sportraad hier ook nog verenigingen die een demo willen
verzorgen tijdens dit evenement. Clubs die een demo willen verzorgen kunnen dit meedelen aan
de secretaris.
Er waren geen verdere vragen of opmerkingen.
5. Sportdienst
Het woord werd gegeven aan de sportdienst (Elke De Meester). Volgende punten werden
voorgesteld :


Vlaams Sportclub Panel 3.0
Het gaat hier om een enquête bij sportverenigingen uitgevoerd door de KU Leuven. Het
gaat hier om de derde meting waarbij de eerste metingen werden uitgevoerd in 2009 en
2012. Hierbij werden vragen gesteld aangaande het clubprofiel, sportaanbod,
ledenprofiel, medewerkersprofiel, financiële situatie, samenwerkingsverbanden,
gezondheidspromotie en de verdere ontwikkelingen binnen de clubs. De KU Leuven
heeft de sportdienst gevraagd om de medewerking van de Lokerse verenigingen te
verkrijgen. Van zodra meer uitleg is zal de sportdienst de uitleg en vragenlijsten
doorsturen naar alle leden sportraad
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Trajecten werken met vrijwilligers.
o AVLO heeft zich vorig jaar opgegeven als pilootclub en ook SKL Doorslaar heeft
daaraan meegedaan. Beide clubs vonden dit een meerwaarde hebben.
o Projectinformatie kan gevonden worden op de site van dynamo
o Kostprijs van zo een traject is 312 euro per sportclub. Dit wordt betaald vanuit de
sportdienst, maar kan volledig / gedeeltelijk worden teruggevorderd van de club
zelf.
o Er worden 12 clubs geselecteerd op basis van een aantal kwaliteitscriteria. En
volgende zaken komen aan bod (vergelijkbaar met wat op een van de vormingen
sportraad werd voorgesteld maar dan veel meer uitgewerkt)
 Stel een vrijwilligersverantwoordelijke aan in je sportclub (Tool 1
‘De vrijwilligersverantwoordelijke’)
 Inventariseer en contacteer (potentiële) vrijwilligers in je sportclub (Tool
2 ‘De betrokkenheidscirkels’)
 Organiseer een FLEXIVOL-receptie en krijg inzicht in hoe vrijwilligers je
sportclub zien (Tool 3 ‘De FLEXIVOL-receptie’)
 Bouw samen een visie op rond vrijwilligerswerk (Tool 4 ‘Het
vrijwilligersmanifest’)
 Analyseer de sterke en zwakke punten van je vrijwilligerswerking en
formuleer concrete acties (Tool 5 ‘De bollen van het vrijwilligersbeleid’)
 Evalueer je vrijwilligerswerking (Tool 6 ‘Het label vrijwilligersvriendelijke
sportclub’)
o Federaties/gemeenten kunnen tussen 1 mei en 26 juni 2015 een kandidatuur als
partner indienen. Een kandidatuur kan door één of meerdere organisaties samen
ingediend worden.
o De eerste workshop van elk traject vindt plaats in januari/februari 2016, de
laatste in november/december 2016.
Diversiteit en Vrijetijdspas
o Diversiteit wordt nagestreefd in de verschillende adviesraden. De bedoeling is
om niet alleen te spreken over bepaalde groepen maar die ook uit te nodigen
zodanig dat ze daadwerkelijk inspraak hebben
o De vrijetijdspas is een mogelijkheid om kansarmen op een discrete manier de
mogelijkheid te geven deel te nemen aan allerhande activiteiten. Momenteel kan
dit al bij bepaalde stadsdiensten maar op termijn zou dit eventueel ook in onder
andere sportverenigingen zijn ingang kunnen vinden. Gezien er nu al vele
projecten zijn in de verschillende sportclubs om kansarmen de mogelijkheid te
geven op een goedkope manier te laten sporten zou er een rondvraag gebeuren
bij de sportverengingen om na te gaan wat er allemaal al gedaan wordt voor de
kansarmen. Verder wordt ook overwogen om de Vrijetijdspas in te voeren in de
cultuur- en sportverenigingen
Vrijetijdsmarkt
Naar jaarlijkse gewoonte zal op 12 Sep de vrijetijdsmarkt weer plaatsvinden. Dit gaat
door tijdens de week van de sportclub en gaat (zoals gewoonlijk) door samen met de
modewandeling. ’s avonds zal ook “Lokeren Zingt” plaatsvinden. De verenigingen die
willen deelnemen dienen de deelnamestrook in te vullen en af te geven aan de
sportdienst. Op die deelnamestrook (zie Bijlage) moeten jullie aangeven of jullie een
standje willen, of jullie een act, demo,… willen verzorgen, Hoeveel plaats jullie nodig
hebben en wat bijkomend materieel jullie nodig hebben. De deelnameformulieren
zouden zeker tegen 5 juli in ons bezit moeten zijn gezien er een nieuwe vergadering
gepland is op 7 juli.
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Dezelfde week wordt opnieuw de actie “Sportclubs zijn Goed Bezig” georganiseerd.
Verenigingen die daar aan willen deelnemen dienen de kader aan te vragen bij de
sportdienst, zich aan te loggen met de code op de achterkant van de kader
www.sportclubszijngoedbezig.be en aan de hand van 4 thema’s (vrijwilligers, sociaal
aspect, supporters en begeleiding) kunnen jullie dan tot 16 oktober uw meest creatieve
foto(‘s) downloaden op www.sportclubszijngoedbezig.be en zo kans maken op 1 van de
45 waardebonnen van € 250.
Ook deze vergadering wordt aandacht gevraagd voor de Jong Lokeren Sport Dag die dit
jaar doorgaat op donderdag 4 juni. Er worden 6 binnensporten (Basketbal, handbal, judo,
ropeskipping, tennis en volleybal) aangeboden en 6 buitensporten (atletiek, duiken,
hockey, petanque, voetbal 2 x) en dit voor meer dan 250 leerlingen (9 scholen, 12
klassen). Hierbij zijn er meerdere scholen en klassen die in 2014 niet hebben kunnen
deelnemen deze hebben dit jaar voorrang gekregen. Volgend jaar krijgen dan die klassen
voorrang die dit jaar niet hebben kunnen deelnemen. Dit kan altijd rekenen op positieve
reacties van de deelnemers en organisatoren. Clubs die volgend jaar willen meewerken
kunnen dit aan de secretaris meedelen.
Brede School met sportaanbod.
Hugo Maes, de FOLLO (Flexibele Opdracht Leerkracht Lichamelijke Opvoeding) van de
regio Durme/Schelde heeft de werking van de Brede School met sportaanbod in detail
uitgelegd en de aanwezige sportclubs gevraagd om in de toekomst dit project maximaal
te ondersteunen. De gebruikt slides zijn geïntegreerd in de presentatie in Bijlage.

Er waren geen verdere vragen of opmerkingen.
6. Varia
Er waren geen bijkomende punten die aangebracht werden door de verschillende deelnemers.
De Secretaris wenste enkel nog mede te delen dat er een nieuwe sportbrochure was uitgebracht
(op basis van de subsidiedossiers van vorig jaar) en nodigde de verschillende verenigingen uit om
dit in te kijken en eventuele opmerkingen naar de sportdienst over te maken.
7. Presentatie Facebook
De RVB had Christpohe Laureys uitgenodigd om een presentatie te geven over Facebook gezien
dit meer en meer een middel wordt om de sportverenigingen te promoten. Hij legde in eerste
instantie uit hoe facebook kan worden gebruikt en legde dan de do’s en dont’s uit van facebook
aan de hand van de facebook pagina’s van de verschillende verengingen die aangesloten zijn bij
de sportraad. Als grootste opmerkingen kan daarbij worden onthouden dat men best geen
persoonlijke pagina aanmaakt voor de vereniging maar gebruik maakt van een “fan”-pagina.
Meer info kan gevonden worden in de Bijlage (Facebook pagina voor organisaties – tips.pdf)
8. Slotwoord
Om de vergadering af te sluiten werd het woord gegeven aan de voorzitter van de sportraad
welke iedereen dankte voor de aanwezigheid en dan iedereen uitnodigde eventueel nog een
drankje te nuttigen aan de bar.
Opgesteld door : Patrick Van Hooste, secretaris sportraad.
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