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

Verontschuldigd
Afwezig

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
DONDERDAG 20 Okt om 20 u
Vergaderzaal Sportcomplex

Albert D’Hanis, Geert De Borger, Jean-Paul Broekaert, Hilde Pierssens, Katleen
Lebeer, Vanessa Van Acker, Marijke Duyck, Rony Van Slycken, Annemie Willems,
Elke De Meester
Inge De Braekeleer, Jerome Van Doorslaer, Rudolph Van Rossem, Leroy D’hont,
Stefaan Atmani, Gaston Van Kerckhove,
Stephan Heyninck, Rita Van Steendam (ontslag)

1. Goedkeuring vorig verslag
Er werden twee opmerkingen ontvangen met betrekking tot een naam
Koninklijke Turnkring voor Geest en Lichaam moet worden Turnkring voor Geest en Lichaam vzw
Jean Paul moet worden Jean-Paul
Mits deze veranderingen werd het verslag goedgekeurd
2. Kasverslag
Het beschikbaar bedrag 2014 (situatie Oktober) is als volgt :
Kas : 50,6 Eur.
Spaarrekening : 8.057,68 EUR EUR
Zichtrekening : 4.152,63 EUR





Vanuit de seniorenwerking werd opnieuw gevraagd om 100 Eur voor de werking van de
bowlinggroep. Dat werd ondertussen overgeschreven.
De factuur voor de matten seniorenwerking is binnengekomen. Op de RVB van Maart
werd daarvoor +/- 2000 Eur voor goedgekeurd. Uiteindelijk bedraagt de factuur 1585,9
Eur welke reeds werd betaald.
De factuur voor de vorming van Oktober is binnengekomen. Deze bedroeg 330 Eur en is
ondertussen betaald
Er werd een subsidieaanvraag ontvangen van de Bosparkspurters voor hun MTB en
cyclocross. De aanvraag werd strikt gezien niet tijdig ontvangen (3 maand van op
voorhand) maar aan alle andere voorwaarden werd voldaan. Ze hebben zelfs het
promotiematerieel afgehaald zoals voorzien in het reglement.
De subsidieaanvraag werd goedgekeurd voor 200 Eur. De secretaris verwittigt de club en
de penningmeester mag het bedrag van 200 Eur overschrijven op de rekening
o IBAN : BE43 6715 4277 5901 BIC : EURBBE99
o Mededeling : Subsidie WTC Bosparkspurters
MTB en Cyclocross 8 en 9 Nov
Evenement Landelijk niveau
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Er werd een subsidieaanvraag ontvangen van het WTC Hemelrijk voor hun MTB rit van
Vlaams niveau. De aanvraag werd strikt gezien ook niet tijdig ontvangen maar was wel al
tijdig aangekondigd. De subsidieaanvraag werd goedgekeurd voor 150 Eur. De secretaris
verwittigt de club en de penningmeester mag het bedrag van 150 Eur overschrijven op
de rekening
o IBAN : BE53 1030 1278 4897 BIC : NICABEBB
o Mededeling : Subsidie WTC ‘t Hemelrijk
MTB 7 Dec
Evenement Vlaams niveau
Er is ook een aanvraag van een marshall in golf (Rik Van Cauter) die in Puyenbroeck een
golfwedstrijd zou willen organiseren tussen inwoners van Lokeren enerzijds en een 'rest
van de wereld-ploeg'. Hij vroeg of er mogelijks een kleine sponsoring en-of prijzenpakket
kon bedongen worden bij de sportraad en-of stadsbestuur voor deze wedstrijd. Gezien
het niet gaat om een vereniging met een zetel in Lokeren, en het evenement niet
doorgaat in Lokeren wordt beslist om hiervoor geen subsidie toe te kennen. De secretaris
zal dit meedelen aan de betrokkene maar indien het evenement doorgaat kan de
sportraad dit wel promoten op de website.

3. Evaluatie voorbije activiteiten












11 Okt : Sportcongres Gent
11 en 12 Okt : Siluskip : Masters Ropeskipping
12 Okt : WINTER VTT & CYCLO DE LEDECROSSERS.
13 Okt : Vorming "VAN START MET EEN VRIJWILLIGERSBELEID" met een beperkt aantal
deelnemers (18)
17 Okt : Jeugddienst : Dag van de jeugdbeweging (gevraagd ook sportverenigingen met een
jeugdwerking uit te nodigen.
17 Okt : Volksspelen najaar (Seniorenwerking)
18 Okt : Bal des plumes (Lokerse BC)
04 Nov : Eerste dag Ronde van de jeugdsportbegeleider (Lebbeke)
08 Nov : Bosparkspurters : Bospark Classic
09 nov : Bosparkspurters : GP Bosparkspurters MTB
14 Nov : Tweede dag Ronde van de jeugdsportbegeleider (Melle)

4. Sportgala

 Datum sportgala dit jaar : 20 December


Optredens sportverenigingen :
Via nieuwsbrief gevraagd voor kandidaten en Positief antwoord van
o Turnkring voor Geest en Lichaam vzw
o Lokerse Dansclub
Gezien de prijs van onze hoofdact worden geen verdere sportverenigingen meer gevraagd en
wordt de rest zo veel mogelijk door Cabaret Bicyclet ingevuld.

 Hoofdact : CABARET BICYCLET.
Zij spelen 100’ te verdelen in verschillende sets in een tijdspanne van max. 3 uur.
Prijs incl. vervoer en commissie is De prijs is dan 1.000 + 90 btw = 1.090 euro.

www.cabaretbicyclet.be
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Standaardcontract werd door de secretaris ondertekend opgestuurd en werd door backstage
eveneens ondertekend teruggestuurd.
Het voorschot werd ondertussen uitbetaald
De BB wordt dit jaar niet gevraagd en de Schepen heeft hen reeds verwittigd. Er kan geen
gedeelte van de subsidie worden gerecupereerd.
Joyce werd opnieuw gevraagd door de secretaris en is bereid om opnieuw te presenteren.
Via de schepen werd Van Eetvelde weer bereid gevonden om de receptie te sponsoren. Inge
haar zuster zal weer voor de hapjes zorgen (maar iets minder dan vorig jaar).
Dit jaar zouden we weer kunnen rekenen op enkele studenten om te helpen bij het
organiseren van het sportgala
Werkgroep sportgala is samengekomen eind begin Nov om de belangrijkste zaken te
overlopen en te zien wie nog wat moet doen.
o Voorzitter (Albert)
o Secretaris (Patrick)
o Penningmeester (Hilde)
o Geluidsinstallatie (J-P)
o Accommodatie (Elke)
Vrijwilligers om mee te werken : Annemie/Elke/Geert/Hilde/ Katleen/Marijke/Patrick.
Er zal nog een mail worden verstuurd voor de timing.

5. Overzicht toekomstige activiteiten












22 en 23 Nov : Vlaamse Kampioenschappen Badminton
29 Nov : Buitenbeentjes Judoclub : Open Training, Krekel- en Rollebollers-tornooi
04 Dec : Sporterfgoed in beweging. Ervaringen en visie (Voorzitters sportraad?)
08 Dec : RVB Sportraad
09 Dec : Jury Sportlaureaten
10 Dec : AV Sportraad (stadhuis)
12 Dec : Sportdag 50+ (Seniorenwerking)
13 Dec : Dag van de trainer (Topsporthal Gent)
13 Dec : AVLO City Trail
16 Dec : Sportelviering 2014 (Schepen, secretaris en sportdienst zullen gaan)
20 Dec : Sportgala

6. Subsidiëring activiteiten


De financiering van een groot, zichtbaar project blijft een van de doelstellingen. Het
vernieuwen van de Fit-o-meter en het inrichten van een Fit-parcours werd bestudeerd maar
is niet langer aan de orde. Eventueel kan bij het laatste project wel nog een budget worden
vrijgemaakt om een Bachelor ploeg te steunen. Momenteel blijft dus enkel als overblijvend
project het idee om eenzelfde type fitnesstoestellen te installeren in Eksaarde als deze in de
Sportlaan. Na ietwat aandringen hebben we een offerte binnen van IDEMA.
Als locatie blijkt de Spletterenstraat een goede mogelijkheid te bieden maar mogelijks is het
rusthuis van Eksaarde een betere locatie. Een werkgroep onder leiding van J-P (is van
Eksaarde) met Hilde (woont in de buurt) en Patrick wordt opgericht.
Mandaat :
o Contact opnemen met de buurtverenigingen
o Contact opnemen met Schepen De Waele
o Bepalen beste locatie
o Uitwerken voorstel te plaatsen toestellen (max 10.000 Eur)
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7. Aanpassing ledenbestand Lokerse sportraad

 PC Reynaert : Aanvraag toetreding sportraad :
Voorzitter : De Maesschalck Chris
Secretaris : Borgt Jessica
Plaats waar de trainingen doorgaan : Oude Bruglaan 35 te 9160 Lokeren
Doelgroep : Kinderen en volwassenen
Email : jessiborgt@hotmail.com

Correspondentieadres : Gentsebaan 5 te 9100 St Niklaas

Geen bezwaar tegen de toetreding dus werd beslist de vereniging te aanvaarden en toe te
laten tot de sportraad. De vertegenwoordiger is Huybrecht Andre en de vervangster is Borgt
Jessica.
De secretaris zal de club verwittigen en de gegevens opnemen op de website

 Domestic Dog vzw: Aanvraag toetreding sportraad :
Voorzitter : Raes Filip
Secretaris : Roelants Nancy
Plaats waar de trainingen doorgaan : Nieuwpoortstraat 11 – 9160 Lokeren
Doelgroep : Kinderen en volwassenen
E-mail: info@domesticdog.be
website : www.domesticdog.be
Correspondentieadres : Nieuwpoortstraat 11 – 9160 Lokeren

Geen bezwaar tegen de toetreding dus werd beslist de vereniging te aanvaarden en toe te
laten tot de sportraad. De vertegenwoordiger is Raes Filip en de vervangster is Roelants
Nancy.
De secretaris zal de club verwittigen en de gegevens opnemen op de website


KWB Eksaarde : Niet langer in sportraad
KWB Eksaarde heeft gemeld dat ze er mee ophouden. Zij zullen niet langer in de sportraad
vertegenwoordigd zijn maar hebben gevraagd nog steeds opgenomen te worden in de
nieuwsbrief. De RVB heeft beslist ze te schrappen uit de sportraad (moet nog bekrachtigd te
worden op de AV). De secretaris zal het nodige doen om de gegevens op de website aan te
passen.
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Bonte Girls : Niet langer in sportraad
Van de “Bonte Girls” hebben we al ongeveer 2 jaar niets meer gehoord. Gezien ze ook niet
deelgenomen hebben aan de AV en de sectievergaderingen voldoen ze niet langer als lid van
de sportraad. De RVB heeft beslist ze te schrappen uit de sportraad (moet nog bekrachtigd te
worden op de AV). De secretaris zal het nodige doen om de gegevens op de website aan te
passen.
VC Panda’s
Marijke dient haar ontslag in als vertegenwoordigster en stelt Lotte De Paep voor als
vervangster, zowel als vertegenwoordigster van de vzw Panda’s als als vertegenwoordigster
van de sectie 2. Dit werd al positief ontvangen op de sectievergadering maar moet nog
worden voorgelegd op de AV
XL Rope & Skip
Stephan heeft zijn ontslag gegeven als vertegenwoordigster van de Ropeskippers maar blijft
wel lid van de RVB (als onafhankelijk verkozene). Johan De Roose neemt zijn plaats in als
vertegenwoordiger van de Ropeskippers
WTC Raepespurters
Rita Van Steendam heeft haar ontslag gegeven voor de RVB (in principe blijft ze wel
vertegenwoordiger van de Raepespurters).
In principe is een vervanging in de RVB niet nodig maar eventueel kan een nieuwe stemming
worden georganiseerd op de volgende AV moest er een kandidaat naar voor komen
WTC Eksaarde
Gaston heeft zijn ontslag gegeven als vertegenwoordigster van WTC Eksaarde maar blijft
wel lid van de RVB (als onafhankelijk verkozene). Geert Van Gught neemt zijn plaats in als
vertegenwoordiger van WTC Eksaarde.

8. Sectievergaderingen








De secretaris heeft een nieuwe agenda vooropgesteld en heeft die overgemaakt aan de
verschillende sectieverantwoordelijken
Sectie 1 heeft een vergadering gehad op 6 Okt met een goede opkomst (11 van de 16 clubs).
De subsidiedossiers werden uitgelegd en er is gebleken dat er foutjes zitten in het
aanvraagformulier. Deze werden ondertussen weggewerkt.
Voor sectie 4 heeft vergaderd op 16 Okt met een matige opkomst (8 van de 13 clubs). Gezien
het ontslag van Gaston als vertegenwoordiger van de sectie 4 werd Rony Van Slycken
voorgesteld als nieuwe vertegenwoordiger. Dit moet nog op de AV worden bekrachtigd.
Volgende vergadering te plannen in Feb 2015 om fietswijding (rit wielertoeristen) te
bespreken
Sectie 2 & 5 hebben vergaderd op 20 Okt met een goede opkomst (8 van de 11 clubs). Gezien
het ontslag van Marijke als vertegenwoordiger van de sectie 4 werd Lotte De Paep
voorgesteld als nieuwe vertegenwoordiger. Dit moet nog op de AV worden bekrachtigd. Een
aantal problemen aangaande de accommodatie werden gemeld en door de secretaris
doorgestuurd naar de dienst Accommodatie welke die ging opnemen met de desbetreffende
clubs.
Sectie 3 heeft vergaderd op 22 Okt met een voltallige opkomst (indien we Bonte Girls er niet
meer bij rekenen). Er waren verder geen specifieke problemen voor de sportraad. Het
verslag werd door Stafaan overgemaakt maar gezien er niemand van de sectie 3 aanwezig
was werd dit niet verder toegelicht.
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9. WTC sportraad













De WTC sportraad werd indertijd opgericht om de diverse wielerclubs de mogelijkheid te
geven officiële koersen in te richten op het Lokers grondgebied. Gezien er echter al
meerdere clubs zijn die een stamnummer hebben en dus dergelijke koersen kunnen
inrichten kan het doel van de WTC sportraad in vraag worden gesteld. Enkel occasionele
koersen die worden georganiseerd (door organisaties die niet bij de wielerbond zijn
aangesloten) hebben baat bij het bestaan van een organisatie die een stamnummer heeft en
dus overkoepelend een wedstrijd kan aanvragen.
De mogelijkheid werd bestudeerd de sportraad om te vormen tot een vzw. Deze procedure
werd echter als te omslachtig beschouwd en de mogelijkheid wordt niet langer onderzocht.
Er werd nu beslist de WTC sportraad te behouden met Gaston als voorzitter, J-P als
secretaris. Grootste probleem is een penningmeester te vinden gezien het mogelijke
verantwoordelijkheidsrisico dat bestaat bij het organiseren van evenementen door een
feitelijke vereniging.
Ten einde het risico uit te schakelen werd een duidelijk contract opgesteld door Albert tussen
de WTC sportraad (=aanvrager) en de mogelijke inrichters (Spoele, Bergendries, Doorslaar,
Bosparkspurters,..) waarbij duidelijk wordt gesteld dat de WTC sportraad enkel optreedt als
tussenpersoon voor wat betreft de aanvraag bij de Wielerbond maar dat de
verantwoordelijkheid voor de organisatie zelf bij hun ligt. Gaston kan, als hij dat wil, nog
steeds de organisator bijstaan voor het organiseren en de logistiek maar dit blijft dan een
overeenkomst tussen de organisator en Gaston.
De samenstelling van de WTC sportraad (aantal leden) zou moeten beperkt worden tot leden
van de sportraad en enkele leden van de inrichtende koersen.
Ondertussen werd nogmaals door de schepen bevestigd dat er op de aanvraagvergunning
voor de Bosparkspurters duidelijk de naam van Gaston (en WTC sportraad) wordt vermeld.
Dit zou dus in de toekomst moeten vermeden worden.
Gaston zit in de zesdaagse van Gent van 18 tot 23 November 2014, maar heeft de bijdragen
al gestort naar wielerbondvlaanderen voor het Clubaansluiting 2015, hij zal als voorzitter van
wtc Sportraad Lokeren nog alleen de wedstrijden aanvragen aan wielerbondvlaanderen, hij
heeft een ledenlijst van 30 leden allen betrokken leden zijn van de wielerwedstrijden en van
de Sportraad, Als penningmeester heeft hij voorlopig Hilde Pierssens er op gezet. Die wenst
echter enkel als Penningmeester op te treden indien de betrokken organisatoren eerst het
contract tekenen.
Albert zal daarom contact opnemen met Gaston om samen naar de verantwoordelijke van de
Spoele, de Francorchamps en van Doorslaar te gaan om het contract te tekenen (eventueel
samen met Patrick).

10. Algemene vergadering




Uitnodigingen te versturen met
o Tijdstip en plaats
o Vraag Kandidaturen RVB en vertegenwoordiger sectie 2 & 4
o Agenda
Agenda :
1. Welkomstwoord Voorzitter
2. Samenstelling sportraad en RVB
Verkiezing nieuwe leden RVB en nieuwe sectieverantwoordelijke sectie 2 en 4
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3. Financieel verslag
4. Website en nieuwsbrief
5. Gewijzigd subsidiereglement tornooien
6. Verdeling subsidies
7. Kandidaturen Sport Na School
8. Kampioenmelding en Sportgala
9. Sportpromotie
10. Slotwoord



Hulp ter plaatse : Zoals de vorige jaren zullen J-P en Rony aan de ingang zitten voor het
verdelen van de brochures en het opnemen van de agenda’s.
Elke zorgt voor de uitnodigingen voor het sportgala voor de verschillende aanwezigheden.

11. Vormingen sportraad


Een enquête werd gehouden bij de sportclubs tijdens de sectievergaderingen en tijdens de
vorming van 13 Okt. In totaal waren er 22 antwoorden. De vormingen met de meeste
stemmen zijn :
o Fondsenwerving en sponsoring
o Een beleidsplan voor je sportclub. Voorkom een stuurloos schip!
o The winning team: verhoog de draagkracht van je sportclub. Via welbevinden en
enthousiasme je clubmedewerkers empoweren (nieuw)
De cursus Fondsenwerving en sponsoring werd besteld. De vooropgestelde data waren steed
een maandag maar blijkbaar gaat dit voor de lesgever niet en kan hij enkel dinsdag of
donderdag. Ik zal dus nieuwe data moeten doorgeven (half maart => half mei). De twee
andere cursussen kunnen dan voor een latere sessie worden behouden.

12. Varia


Sportdienst :
o Toelichting over het nieuwe regeerakkoord en impact op de subsidies. Vroeger werd
er een subsidie ontvangen via BLOSO waarbij duidelijk werd bepaald hoeveel er
moest besteed worden per prioriteit. In de toekomst zou er een gelijkaardig bedrag
worden gestort maar zou het niet noodzakelijk naar sport gaan.
o Voorstelling loopomloop en advies Sportraad
De sportdienst, samen met AVLO en een student die zijn bachelor proef doet hebben
een omloop uitgewerkt van 15 km (drie lussen van 5 km) die eventueel volledig door
BLOSO zou worden gesponsord. Er is wel nog een goedkeuring nodig van milieu en
men hoopt dit rond te krijgen voor het paasverlof.
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Schepen : Kandidatuur Verdienstelijke Lokeraar
het is moeilijk om een kandidaat voor te stellen louter op de sportverdienste gezien de
uitslag van de verkiezing van de laureaten te laat valt. Mogelijk voorstel is Bart Van Avermaet
die terug in Lokeren is komen wonen en die onder ander door een sport gerelateerd
optreden de atletiek en Lokeren in een positief daglicht zet. Geert zal meer informatie
doorsturen zodat een dossier kan worden overgemaakt
Gaston had vorige keer enkele T-shirts meegebracht en vroeg of er nog steeds interesse is
om T-shirts aan te kopen om de visibiliteit van de sportraad te verhogen bij het inrichten van
activiteiten. Gezien de weinige activiteiten die de sportraad inricht zijn er weinig
mogelijkheden om deze T-shirts te dragen en wordt eerder gedacht aan badges met het logo
van de sportraad. Elke ging kijken voor een voorbeeld.
De verenigingen die dit nog niet hebben gedaan worden gevraagd hun kampioenen en
kandidaat laureaten door te geven zodanig dat we zo snel mogelijk een idee hebben van het
aantal bekers dat nodig is en dat Elke en Albert bij GeDiTrof een bestelling kunnen plaatsen.
Er werd beslist het Nieuwjaardiner door te laten gaan zoals vorig jaar op een vrijdag (normaal
16 of 23 Jan). Katleen heeft geverifieerd bij de Reinaert en dit zou lukken. Er wordt nu nog
gekeken naar de beschikbaarheid van de Schepen om een datum vast te leggen. Het bedrag
dat de sportraad bijlegt per bestuurslid is (zoals vorig jaar) 35Eur.

Volgende vergadering RVB : Vergaderzaal Sportcomplex 8 Dec 14
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