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

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
Woensdag 9 December 2015 om 20 u
Vergaderzaal Stadhuis

Aanwezig

Aikido Club Tai-Wa; Aurora Lokeren; AVLO; BBC Eksaarde; Bosparkspurters; De
Molenkrekels; Dansschool D.I.O.P.; DVC Eksaarde; FC Daknam; FC Eksaarde; FENIKS; GeBaek Taekwon-do; Handbalclub Lokeren; Hockeyclub 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
Minivoetbalkern; Lokerse zwemvereniging; LRV Club H-Hart Ruiters; ORKA; PC Lokeren; PC
Reynaert; SK Lokeren- Doorslaar; SWEM; TC Reinaert; TTC Lokeren; Turnkring "Voor Geest
en Lichaam" vzw; VC Panda's; VVW Lokeren; VZW De Schuur; VZW De Torenschutters;
WTC De Ledecrossers; WTC Eksaarde; WTC Raepespurters; WTC ’t Hemelrijk; WTC
Torentrappers; XL Rope & Dance; ZVC Nationaly; Stephan Heyninck (onafhankelijk)

Verontschuldigd

BBC Lokeren; Domestic Dog vzw; The Fighter Club; Marijke Duyck (onafhankelijk), Gaston
Van Kerckhove (onafhankelijk)

Afwezig

Elite Gym vzw; Lokerse dansclub; Lokerse Durmezwemmers; Lokerse Seingeversclub vzw
Omnisportclub De Dam;

Waarnemers

Van Doorslaer Jerome (Schepen), Inge De Braekeleer en Elke De Meester (Sportdienst),
Alex Querter (cultuurraad)

Specifiek

De vereniging vzw Bien was aanwezig om een woordje uitleg te geven over het
samenwerkingsinitiatief “Nacht van de sport”

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. 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 de Hockeyclub Lokeren. Gezien deze nieuwe
club met een gelijkaardige problematiek wordt geconfronteerd als de voetbalclubs (het
vinden van gepaste terreinen met kunstgras en verlichting), werd beslist deze nieuwe
club in te delen bij de sectie 3. Deze wordt dan ook omgedoopt van sectie voetbal naar
sectie veldsporten.
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b. Ook dit jaar konden
verschillende verenigingen (al
dan niet aangesloten bij de
sportraad) beroep doen op
een subsidie voor het
inrichten van een evenement.
De hierna weergegeven
verenigingen/organisaties
ontvingen een subsidie :

JC Lokeren
Lokerse Miniboetbalkern
CEDALION CUP 26 ,27,28 juni
Memorialschieting op 3 augustus
The Fighters Club
Vlaamse Cyclocross Cup
FirstFit Run
Vzw Behoud Daknamse bossen
Elite Gym vzw
TC Reinaert
ZVC Nationaly
WTC Hemelrijk
WTC Boksparkspurters

c. 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.
d. De sportraad heeft ook de werking van de Lokerse Seingevers vzw gesubsidieerd
e. Twee vormingen werden georganiseerd in samenwerking met Dynamo. Deze vormingen
werden georganiseerd voor bestuursleden van de verenigingen. Dergelijke vormingen
worden reeds jaren georganiseerd en tellen mee voor de subsidiedossiers. Beslist werd
voor volgend jaar (2016) een ander soort van vormingen te organiseren. Enerzijds zal bij
het Rode Kruis gevraagd worden om 3 sessies te organiseren “Defibrilleren en
Reanimeren” en anderzijds zal ook meegewerkt worden met een nieuw initiatief van de
Vlaamse Overheid (M-factor), uitgevoerd in samenwerking tussen KU Leuven en UGent
waarbij het optimaliseren van de coachingsstijl van de Vlaamse jeugdtrainers centraal
staat. Deze vormingen zullen NIET specifiek voor bestuurders zijn maar eerder voor de
(jeugd)sportbegeleiders.
f. Ook dit jaar werden een aantal adviezen gegeven in het kader van de
infrastructuuraanvragen
a. Afrekeningsdossier Turnkring VGL vzw voor aankoop Valmat, Valmatkar en
Trampolines
b. Aanvraag en afrekeningsdossier Subsidie Kruisridders Eksaarde-Doorslaar voor
de aanleg van een zandpiste met houten omheining en verlichtingspalen
c. Advies Infrastructuur Aanvraag indoorhal PC Reynaert
d. Advies aanvraag vernieuwing materieel Sporting Lokeren (jeugd)
g. Wellicht de grootste verwezenlijking van dit jaar is de installatie van de fitnesstoestellen
in Eksaarde. Hierbij werd een gelijkaardig project als in Sportlaan gerealiseerd maar nu in
Spletterenstraat. Daarbij werden 4 toestellen aangekocht bij de firma OFS voor 8514,12
Eur (BTW inbegrepen). Deze werden ingehuldigd op “Statie Kermis” 18 juli 2015. Er
waren initieel enkele problemen met de toestellen maar de toestellen werden door de
firma vervangen door andere (en betere) toestellen.
h. 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 (11374,49 Euro ). Ondanks het feit dat de uitgaven dit jaar
groter waren dan wat toegekend was via de toelage en er nog enkele grotere uitgaven
op til staan (sportgala) kunnen we nog bogen op een mooie reserve zodat we opnieuw
kunnen denken aan een nieuw project. Hierna kan het financieel verslag worden
gevonden.
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Categorie
Bestuurswerking
SNS/Sportsnack
Sportgala
Subsidies
Vormingen
Grote prijs De neef
Seniorenwerkgroep
Eindtotaal

Begroting 2015
3600
400
3000
3600
1000
3700
2700
18000

Uitgave 2015
-11298,46
0
-1676,06
-2350
-832,5
-3347,86
-837,6
-16.368,33

Rest 2015
-7698,46
400
1323,94
1250
167,5
352,14
1862,4
-2.342,48

Het restbedrag (begin Dec) bedraagt nu nog 9032,01 Euro.
Er waren geen verdere vragen of opmerkingen.

3. Verdeling subsidies
a. Het gebudgetteerd Bedrag voor de subsidies 2015 is dit jaar 64200 Eur.
b. Voor de werking van de sportverenigingen (BPS1) werd 30600 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%)
• Op basis van aantal leden (20%)
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
De verdeling van de subsidie (per club) werd gedetailleerd weergegeven in de
presentatie (zie ook Bijlage).
Hierbij werd vanuit de vergadering gevraagd of het aantal leden van een vereniging moest
worden aangetoond aan de hand van de aansluitingen via een federatie. Hierbij werd
opgemerkt dat (o.a. voor de subsidie BPS1) de aansluiting bij een federatie niet noodzakelijk
is. Voor die verenigingen is dan ook een gewone ledenlijst voldoende.
Er waren geen verdere vragen of opmerkingen.
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4. Samenwerking Bien Vzw & Sportraad Lokeren
a. Zoals reeds te lezen in de nieuwsbrief van Nov organiseert De BIEN vzw ieder jaar de
BIENfuif. Die gaat volgend jaar door op Zaterdag 19 maart 2016. Aangezien het hun
filosofie is om de vrijdag voor die hoofdactiviteit (vrijdag 18 maart 2016), hun materiaal
daar niet ongebruikt te laten, hebben zij het idee opgevat om voor volgend jaar iets
nieuws uit de grond te (willen) stampen : “NACHT van de SPORT” of “SPORTFuif” met als
doelpubliek : ALLE jongeren van Lokeren en omstreken
b. Zij bieden aan
a. Uiteraard een volledig ingerichte locatie, accommodatie en know-how (die ook
gebruikt wordt op zaterdag)
b. Volledig uitgewerkt kader, op een toplocatie (Dit jaar de Köller-zaal op sporting
Lokeren)
c. Een bedrag (als portefeuille) om te verdelen aan de meehelpende verenigingen.
2.500 € (te verdelen onder de meewerkende clubs volgens het aantal en de
totale werkuren) : 1€ / “inkom”, verdubbeld na > 999 inkomtickets
1.000 € : 1€ per verkocht ticket via jouw club
d. Affiches, flyers, DJ’s, security ….
c. Op dit voorstel zijn er al 8 clubs aangesloten bij de sportraad bereid om mee te werken
(Handbalclub, Aikido, Seingevers, Lokerse Dansclub, Turnkring Voor Geest & Lichaam,
Dansschool DIOP , PC Reynaert, Aurora) waarvan verwacht wordt
a. Op en rond de avond van het event een 50 tal medewerkers (5 verenigingen van
10 mensen, 10 verenigingen van 5 mensen, etc …) [oa tappen, inkom, interne
security, cocktailbar, etc …]
b. Het event mee helpen promoten op elke manier mogelijk (affiches, flyers, FB, etc
…), zodat dit een succes wordt
c. Eventuele ondersteuning in de VVK
d. Belangrijk is te weten dat er géén enkele voorafgaandelijke investering van de clubs
wordt gevraagd
e. Op basis van een rekenblad en het aantal gepresteerde uren, en aantal aanwezige
mensen, wordt de portefeuille dan verdeeld – als sponsoring – naar de verschillende
deelnemende clubs ifv de hiervoor genoemde criteria en de voorverkoop.
Meer informatie kan gevonden worden in de bijhorende presentatie
Er waren geen verdere vragen of opmerkingen.
5. Sportdienst
a. Het woord werd gegeven aan de sportdienst (Elke De Meester) welke de verschillende
diensten weergaf die te vinden zijn in het Sport- en Jeugdcomplex (Accommodatie,
Promotie Sport en Jeugd, Dienst Samenleving en de Buitenschoolse KinderOpvang
(BKO)). Hierbij werden de verantwoordelijkheden toegelicht van de nieuwe dienst
accommodatie en Promotie
b. De Sportdienst wenste opnieuw een oproep te doen voor lesgevers sportkampen 2016
c. De Sportdienst gaf enige toelichting bij het uitlenen van sportmaterieel.
a. Dit kan enerzijds via de provincie www.oost-vlaanderen.be/uitleendienst
b. Dit kan anderzijds via BLOSO (vanaf januari Sport Vlaanderen)
d. De Sportdienst wilde nog meegeven dat de naam van BLOSO vanaf 1 jan officieel
verandert in Sport Vlaanderen
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e. De adviseur sport- en jeugd (Inge De Braekeleer) lichte kort de “BEHOEFTESTUDIE
SPORTINFRASTRUCTUUR 2016-2026” toe. Verenigingen die ideeën hebben aangaande
bijkomende infrastructuur kunnen dit opnemen met de Sportdienst
Meer informatie kan gevonden worden in de bijhorende presentatie
Er waren geen verdere vragen of opmerkingen.
6. Overzicht laureaten en kampioenen
a. De ingediende kandidaturen voor de laureaten werden kort overlopen en er werd
uitgelegd dat de kandidatuur LMV voor sportverdienste niet werd weerhouden (het
reglement stipuleert dat het over een persoon moet gaan).
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 Ge-Baek een schrijffout opgemerkt in een van de namen
van de laureaten (Heirbaut i.p.v. Heirbout) en door de Kruisridders Doorslaar-Eksaarde
werd opgemerkt dat er één Nationaal kampioen (Thomas de Cock) ontbrak. Dit werd
door de sportdienst aangepast op de lijsten voor de bekers
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 Dansschool D.I.O.P. vzw, GeBaek Taekwon-do en
Turnkring voor Geest en Lichaam vzw
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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