Website: www.sportraad-lokeren.be
E-mail : Patrick.van.hooste@lokeren.be

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
Woensdag 8 December 2016 om 20 u
Vergaderzaal Stadhuis

Aanwezig

Aikido Club Tai-Wa; Aurora Lokeren; AVLO; BBC Eksaarde; BBC Lokeren; Bosparkspurters;
De Molenkrekels; Dansschool D.I.O.P.; De Schuur vzw ; Domestic Dog vzw; DVC Eksaarde;
FC Daknam; FC Eksaarde; FENIKS; Ge-Baek Taekwon-do; Handbalclub Lokeren; Judoclub
Lokeren; Kajakclub Triton Lokeren; Karate club Lokeren; K.B.S Gilde Sint-Sebastiaan; K.S.C.
Sporting Lokeren Jeugd; Kruisridders Eksaarde Doorslaar; Lokerse Badmintonclub; Lokerse
dansclub; Lokerse Minivoetbalkern; Lokerse zwemvereniging; LRV Club H-Hart Ruiters;
ORKA; PC Lokeren; PC Reynaert; SK Lokeren- Doorslaar; Stal De Vogelzang vzw; SWEM; TC
Reinaert; The Fighter Club; TTC Lokeren; Turnkring "Voor Geest en Lichaam" vzw; VC
Panda's; VL@S Lokeren; WTC De Ledecrossers; WTC Eksaarde; WTC Raepespurters; WTC ’t
Hemelrijk; WTC Torentrappers; XL Rope & Dance; ZVC Nationaly; Marijke Duyck
(onafhankelijk); Geert Vandamme (onafhankelijk)

Verontschuldigd

Van Doorslaer Jerome (Schepen)

Afwezig

De Torenschutters vzw; Elite Gym vzw; Hockeyclub Lokeren vzw; Omnisportclub De Dam;
Lokerse Durmezwemmers; Lokerse Seingeversclub vzw; VVW Lokeren; Stephan Heyninck
(onafhankelijk);

Waarnemers

Inge De Braekeleer en Elke De Meester (Sportdienst)

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 excuseerde de schepen van sport die niet
aanwezig kon zijn wegens ziekte. Daarna werd het woord gegeven aan de secretaris voor de
verdere afwerking van de agenda.
2. Verwezenlijkingen Sportraad
a. Er werd een nieuw lid aangesloten namelijk VL@S Lokeren. Gezien deze nieuwe club een
specifieke doelgroep heeft (actieve senioren) wordt deze vereniging bij de sectie 5
ingedeeld. Deze vereniging is groeiend en heeft al een 100 leden.
b. Ook dit jaar konden
verschillende
verenigingen (al dan
niet aangesloten bij
de sportraad) beroep

LZV - Open Water wedstrijd (Int karakter)
KBS St-Sebastian : Europees Kampioenschap
Handbal Lokeren : Cedalion Cup (Int karakter)

250
250
250
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doen op een subsidie
voor het inrichten
van een evenement.
De hierna
weergegeven
verenigingen/organis
aties ontvingen een
subsidie :

PC Reynaert : Vlaams kampioenschap

150

Vzw Behoud Daknamse Bossen : Lokale bosrun

150
150
150
250
200
250
200
150
150
200

VC Panda's : Grastornooi (Lok niveau)
LMV : Bekertornooi en 40 jarig jubileum (Lok)
AVLO : Grote Prijs Stad Lok (Int Niveau)
PC Reynaert (Landelijk niveau)
Lokerse BC (Int niveau)
TC Enkeltornooi (Nat Niveau)
FirstFit (Lok niveau)
Ledecrossers (Vlaams niveau)
Bosparkspurters (Winterbike : landelijk niveau)

c. Voor het eerst dit jaar werd ook een vorming gesubsidieerd voor een vorming
georganiseerd door een vereniging. Zo kreeg de Lokerse BC 45 Eur
d. Naar jaarlijkse gewoonte subsidieerde de sportraad eveneens de wielerwedstrijd Grote
prijs Stad Lokeren, ereprijs Roger De Neef met ritten in de Spoele, Bergendries en
Doorslaar.
e. De sportraad heeft ook de werking van de Lokerse Seingevers vzw gesubsidieerd
f. Ook dit jaar werden een aantal (positieve) adviezen gegeven in het kader van de
infrastructuuraanvragen
a. Dossier duiktoestellen jeugd ORKA
b. Dossier indoorhal PC Reynaert
c. Dossier Airtrack Aurora Dans & Gym vzw
g. Vier nieuwe verenigingen kregen een positief advies van de sportraad voor hun
erkenningsdossier
a. Hockeyclub Lokeren
b. Dansschool D.I.O.P.
c. Stal Vogelzang vzw
d. VL@S Lokeren
h. De Vorming M-Factor werd dit jaar georganiseerd. Gezien het grote succes van de
(gratis) initiatiesessie werd beslist om ook in te zetten op het vervolg van de vorming en
werden i.s.m. Wachtebeke drie worshops georganiseerd om de vorming te vervolledigen.
Spijtig genoeg hebben maar 2 Lokerse deelnemers de volledige opleiding afgewerkt.
i. Naar aanleiding van de schenking van enkele AED toestellen werden door de sportraad 2
cursussen Reanimatie en Defibrillatie ingericht. Een specifiek in de Kazernestraat (26 Sep)
en één in het Sportcomplex (18 Okt). Beide cursussen waren volzet.
j. Gezien zowel de vorming M-Factor en de vormingen AED nu achter de rug zijn werd aan
de AV de vraag gesteld hoe het nu verder moet met de vormingen.
a. FC Eksaarde zal nog een cursus Reanimatie en Defibrillatie organiseren en bekijkt
of die cursus ook kan opengesteld worden naar andere verenigingen.
b. Andere voorstellen (vormingen bestuursleden of vormingen georganiseerd door
verenigingen) zijn welkom
k. Al die verwezenlijkingen kunnen enkel worden gerealiseerd dank zij de toelage van het
stadsbestuur (18.000 Eur/jaar). Verder kon door enkele meevallers (sponsoring
sportgala, beperkte uitgaven seniorensport, ..) nog beroep worden gedaan op een
restbedrag van de vorige jaren (8006, 79 Euro). Gezien het feit dat de uitgaven dit jaar
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kleiner waren dan wat toegekend was via de toelage kunnen we nog bogen op een
mooie reserve zodat we opnieuw kunnen denken aan een nieuw project. Hierna kan het
financieel verslag worden gevonden.

•
•

Categorie

Begroting 2015

Uitgave 2016

Bestuurswerking

3600

SNS/Sportsnack

400

Sportgala

3000

Subsidies

3600

Vormingen

1000

Grote prijs De neef

3700

Seniorenwerkgroep

2700

Eindtotaal

18000

-1786,51
0
-1590,25
-2850
-410,66
-3319,15
-1361,5
-11318,1

Rest 2016

1813
400
1409,75
750
589,34
380,85
1338,5
6681,9

Het restbedrag (begin Dec) bedraagt nu nog 14688,72 Euro.
Gezien dit grote restbedrag zoekt de RVB naar interessante projecten om te
financieren. Volgende mogelijkheden kwamen uit de bus maar verdere voorstellen
zijn zeker welkom
• Gemeenschappelijk materieel sporthal
• Bijkomende fitnesstoestellen
• Activiteiten in het kader van 50 jaar zwembad (2018)
• Activiteiten in het kader van 50 jaar Sportraad (2019)

Er waren geen verdere vragen of opmerkingen.

3. Verdeling subsidies
a. Het gebudgetteerd Bedrag voor de subsidies 2015 is dit jaar 66200 Eur wat 2000 Eur
meer is dan vorig jaar.
b. Voor de werking van de sportverenigingen (BPS1) werd 32600 Eur toegekend als volgt
opgedeeld. Op deze subsidie kunnen alle door het stadsbestuur erkende verenigingen
een beroep doen om hun werking te ondersteunen.
–

–

Basissubsidie BPS1 (30 %)
• Op basis van aantal clubs (10%) => 65,2 Eur per club
• Op basis van aantal leden (20%) => 0,69 Eur per lid
Werkingssubsidie BPS1 (70 %)
• In functie van kwalitatieve criteria

De verdeling van de subsidie (per club) werd gedetailleerd weergegeven in de
presentatie (zie ook Bijlage).
c. Voor de ondersteuning van de jeugdwerking (BPS2) werd 33600 Eur toegekend. Hiervoor
moeten de clubs ook aangesloten zijn bij een Erkende Vlaamse Sportfederatie en
trainingen specifiek voor de jeugd (<18j) geven o.l.v. gediplomeerde
jeugdsportbegeleiders
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De verdeling van de subsidie (per club) werd gedetailleerd weergegeven in de
presentatie (zie ook Bijlage).
Vanuit FC Eksaarde kwam de vraag of er bij het toekennen van de punten voor initiatieven
met specifieke doelgroepen iets was veranderd. De Secretaris heeft daarop geantwoord dat
er geen veranderingen zijn in het toekennen van punten. Er kunnen enerzijds punten worden
verdiend als de vereniging een structurele G-Werking heeft en anderzijds indien er specifieke
(eenmalige) initiatieven worden genomen in het kader van de doelgroepen.
Vanuit Hondenschool De Schuur kwam de vraag of bij het toekennen van punten voor sociale
groepen ook in aanmerking wordt genomen indien de club enkele aanpassingen doet om
leden met een handicap (2) deel te laten nemen aan de training. De secretaris heeft daarop
geantwoord dat, gezien het niet gaat om een specifieke G-werking en het niet gaat om een
specifiek initiatief in het kader van de doelgroep ECM, dit niet in rekening wordt genomen.
Vanuit de Hondenschool De Schuur werd ook geopperd dat ze het onfair vonden dat hun
trainers wel degelijk een grondige opleiding volgen maar niet erkend worden als
“gediplomeerd trainer” in de subsidiedossiers. De secretaris antwoordt daarop dat in het
verleden de beslissing is genomen om een duidelijke lijn te trekken en enkel door de VTS
erkende diploma’s in rekening te brengen.
4. Leg je ei
a. Het woord werd gegeven aan de sportdienst (Elke De Meester) kort de bevindingen
weergaf aangaande de enquête “Leg je ei”
b. Bedoeling was niet de ganse enquête toe te lichten maar enkel de voornaamste
bevindingen aangaande sport.
Meer informatie kan gevonden worden in de bijhorende presentatie
Er waren geen verdere vragen of opmerkingen.
5. Sportdienst
a. Het woord werd dan gegeven aan de sportdienst (Inge De Braekeleer) welke aansluitend
op de bevindingen van de enquête de geplande investeringen wenste toe te lichten. Zo
werden de plannen aangaande het zwembad toegelicht alsook de geplande
uitbreidingen met betrekking tot de bestaande sportsites (Site Daknamstraat, H-Geest
Molenstraat en Doorslaar). Ook het samenwerkingsproject met de VLOT scholen
waardoor in de toekomst nog meer sportverenigingen zullen kunnen trainen in de
sporthallen van de scholen. Ook de geplande investeringen in de sporthal (LED
verlichting, nieuwe gordijnen en tribune werden toegelicht.
b. Het woord werd daarna opnieuw gegeven aan Elke De Meester die de medewerking
vroeg aan de sportverenigingen aangaande de zwerfvuilactie 2017 (18 maart) en voor de
sportkampen 2017. Verder werd ook het nieuwe principe van “maand van de sportclub”
en “Lokeren belevingsgemeente 2017” toegelicht.
Meer informatie kan gevonden worden in de bijhorende presentatie
Vanuit de vergadering werd gevraagd of er nog ten gepaste tijde informatie over de “maand van
de sportclub” en “Lokeren belevingsgemeente” zou worden verspreid. Voor het eerste zullen de
clubs uiteraard op de hoogte worden gehouden met de nieuwsbrief. Voor de belevingsgemeente
werd al een twitteraccount gecreëerd door de sportdienst en kunnen ook de verenigingen al
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twitteren indien ze een bepaald evenement organiseren. Belangrijk is dan wel zowel
“#sportersbelevenmeer en #Lokeren” te vermelden.
6. Overzicht laureaten en kampioenen
a. De ingediende kandidaturen voor de laureaten werden kort overlopen en er werd
uitgelegd.
b. Ten einde zeker te zijn dat er tijdens het sportgala geen kampioenen worden vergeten
werd snel overlopen welke meldingen op de sportdienst werden ontvangen en werd
gevraagd aan de aanwezige verenigingen om na te gaan of dit (voor hun vereniging)
volledig was.
Na de vergadering werd door de Kruisridders opgemerkt dat zij niet op de lijst
voorkwamen. Hun werd gevraagd hun kampioenen zo snel mogelijk door te sturen.
7. Uitnodiging Sportgala 19 Dec
a. Alle aanwezigen werden nogmaals uitgenodigd voor het sportgala.
b. Dit gala gaat opnieuw door in het Sport- en Jeugdcomplex op vrijdag 19 Dec om 20 u. Het
geheel wordt opgeluisterd door de Lokerse Dansclub, Aurora Dans & Gym vzw en The
Fighters Academy Lokeren.
c. De muzikale omlijsting gebeurt dit jaar opnieuw door de Lokerse Big Band
d. Ten einde de optredens meer tot hun recht te laten komen werd ook beslist dit jaar een
firma in te huren voor het verzorgen van de lichteffecten.
Iedere aanwezige kreeg een officiële uitnodiging
8. Slotwoord
Om de vergadering af te sluiten werd het woord gegeven aan de voorzitter van de sportraad
welke nogmaals vroeg of iemand nog vragen of opmerkingen had over de behandelde
onderwerpen of nog nieuwe punten naar voor wilde brengen.
Er waren geen verdere vragen of opmerkingen waarna de voorzitter iedereen bedankte voor de
aanwezigheid en dan iedereen uitnodigde voor een drankje (aangeboden door het stadsbestuur).

Opgesteld door : Patrick Van Hooste, secretaris sportraad.
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