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

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
Donderdag 23 Mei om 20 u
Stadhuis Lokeren

Aanwezig

Aikido Club Tai-Wa; Aurora Lokeren; AVLO; BBC Eksaarde; BBC Lokeren; Bosparkspurters;
Climbing Team De Dam vzw; Dansschool D.I.O.P; De Molenkrekels; De Schuur vzw; De
Torenschutters vzw; Domestic Dog vzw; DVC Eksaarde; Elite Gym vzw ; FC Daknam vzw ;
FENIKS; Ge-Baek Taekwon-do; Handbal Lokeren; Hockeyclub 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 Triathlon Club; Lokerse zwemvereniging; LRV
Club Heilig Hartruiters; Move On Beatzz,; ORKA; PC Lokeren; PC Reynaert; Rugbyclub
Lokeren; SKL- Doorslaar; SWEM; TC Reinaert; TTC Lokeren; Turnkring VGL; VC Panda's;
VL@S Lokeren; VVW Lokeren; WTC Bospark; WTC Eksaarde; WTC ’t Hemelrijk; WTC
Torentrappers; XL Rope & Dance; Zaalvoetbal Lokeren; Broeckaert Jean-Paul
(geïnteresseerd inwoner); Van Damme Geert (geïnteresseerd inwoner);

Afwezig

BC Bijlken; De Vogelzang; FC Eksaarde; Lokerse Seingeversclub vzw; Tenkai Karate Club;
The Fighters Club; WTC De Ledecrossers; WTC Raepespurters; ZVC Nationaly ; Kizzy’s
Relaxatiehuis (geïnteresseerd inwoner);

Verontschuldigd

Vlaeminck Luc (CD&V); Van Boven Lena (Vlaams Belang);

Waarnemers

Marjoleine De Ridder (Schepen), Helena Van Remoortel en Elke De Meester (Sportdienst),
Van Den Berghe Jan (N-VA); Van Laere Frank (Open VLD); Lebeer Katleen (SP.a);

Opm : De volledige en nominatieve aanwezigheidslijst bevindt zich in Bijlage alsook de afschriften 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.
2. Statuten Sportraad
•

Woordje vooraf
• Vroeger was de sportraad een vereist adviesorgaan bestaande uit een AV en
een RVB met een mandaat van 6 jaar. Nu is het geen vereist adviesorgaan
meer maar de overheid blijft een participatief beleid voeren
• Infosessie Donderdag 4 April : Stad heeft aangegeven met de adviesraden te
willen verder werken maar de Politieke fracties dienen een raadgevende stem
te krijgen in de AV en de Burger dient makkelijker betrokken kunnen worden
bij het inwinnen van advies.
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•

•

Wegens die veranderingen zijn er wijzigingen aan de statuten noodzakelijk
• Het “Gemeentedecreet aangaande de betrokkenheid van burgers en de
samenstelling van de adviesraden” is niet langer geldig maar wel het decreet “
Inspraak, voorstellen van burgers en verzoekschriften aan de organen van het
lokaal bestuur”
• De politieke fracties dienen te worden uitgenodigd voor de AV en krijgen een
raadgevende stem
• Er dient getracht te worden de burger meer te betrekken bij het geven van
advies
• het statuut van de sportraad werd in die zin aangepast en door de RVB
goedgekeurd tijdens de vergadering van 6 Mei.
Er werden geen voorafgaandelijke opmerkingen ontvangen. Er werd dan ook
overgegaan op een stemming

De Statuten werden goedgekeurd en een kopij is te
vinden als bijlage aan dit verslag
•

Wegens die veranderingen is het vroegere huishoudelijk regelement niet volledig
conform met statuten sportraad. Deze wijzigingen zullen besproken worden in de
RVB en de bedoeling is deze goed te laten keuren op de volgende AV (Dec 2019)

3. Samenstelling sportraad
•

In totaal 58 Sportverenigingen (zie tabel)

Sectie 1

Sectie 2

Sectie 4

Aikido Tai-Wa

BBC Eksaarde

BC Bijlken

Aurora Dans & Gym vzw

BBC Lokeren

De Schuur vzw

Atletiekvereniging Lokeren

DVC Eksaarde

De torenschutters vzw

Climbing Team De Dam

Handbalclub Lokeren

Domestic Dog Vzw

Dansschool D.I.O.P

Lokerse Badmintonclub

K.B.S Gilde Sint-Sebastiaan

Elite Gym vzw

Lokerse Minivoetbalkern

Kruisridders Eksaarde Doorslaar

Ge-Baek Taekwon-do

TTC Lokeren

Lokerse Seingevers VZW

Judoclub Lokeren

VC Panda's

LRV Club Heilig Hartruiters

Kajakclub Triton Lokeren

Zaalvoetballiga

PC Lokeren

Karate club Lokeren

ZVC Nationaly

Karate club Tenkai Lokeren

PC Reynaert
Stal De Vogelzang vzw

Lokerse dansclub

WTC Bosparkspurters

LokerseTratlon Club

WTC De Ledecrossers

Lokerse zwemvereniging

Sectie 3

WTC Eksaarde

Move On Beatzz

FC Daknam

WTC Raepespurters

ORKA vzw

FC Eksaarde

WTC 't Hemelrijk
WTC Torentrappers

SWEM

Hockeyclub Lokeren

TC Reinaert

K.S.C. Sporting Lokeren Jeugd

The Fighters Club

Rugbyclub Lokeren

Turnkring VGL vzw

SK Lokeren- Doorslaar

Sectie 5
Feniks

VVW Lokeren

Molenkrekels

XL Rope & Dance

VL@S Lokeren
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•

•
•
•

3 Deskundigen => Geïnteresseerde inwoners
• Geert Vandamme (verantwoordelijke wielerwedstrijden en voorzitter WTC
Sportraad)
• Jean-Paul Broekaert (voorzitter “Oude Gloriën, vroeger bestuurslid judo en
secretaris WTC Sportraad)
• Lizzy Petermans (Kizzy’s Relaxatiehuis (yoga))
Schepen Van Sport (Marjoleine De Ridder)
Vertegenwoordiging Dienst Sport en Jeugd
Afgevaardigden politieke fracties (raadgevende stem)
CD&V
N-VA

Vlaeminck
Van Den Berghe

Luc
Jan

Open VLD
SP.a
Vlaams Belang

Van Laere
Lebeer
Van Boven

Frank
Katleen
Lena

4. Verwezenlijkingen Sportraad
Ten einde de werking van de sportraad te kunnen blijven verzekeren werd de begroting
van de sportraad aan de stadsontvanger voorgelegd met de vraag de toelage van 18.000
Eur opnieuw toe te kennen. Deze begroting ziet er als volgt uit :

Begroting 2019
Bestuurswerking
Vergaderingen
Secretaris
Website
Promotiemateriaal
Algemene kosten
Vormingen
Lesgevers/organisatie
Structuurondersteuning clubs
Algemene kosten
Subsidies
Evenementen/tornooien
G-Sport
Seingevers
Organisatie Grote prijs De Neef
Bergendries
Doorslaar
Spoele
Lidmaatschap KBWB

18000
4000
500
1000
500
700
600
800
300
200
300
4600
3500
1000
100
3800
1000
1000
1000
400
3
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Alg organisatiekosten
Sportgala
Presentatie & optredens
Bekers
Receptie
Kleine kosten
Seniorenwerkgroep
Activiteiten
Organisaties
Algemene promotie
Materieel

400
3000
1000
700
1000
300
1800
300
500
500
500

Zoals Ieder jaar steunt de sportraad verschillende Evenementen. Sinds vorige
vergadering waren dat
Evenement

Bedrag

VC Panda's : organisatie recreatie GRASTORNOOI 22 juni (lok niveau)

150

WTC T'Hemelrijk Memorial Schoeters 4 mei (Vlaams Niveau )

150

D..I.O.P.organisatie VK Dans op 22 april (VL Niveau )

150

S.W.E.M Open water criterium 6 juli (Nat niveau )

200

PC Reynaert BK Triplet 10 juni (Nat.Niveau)

200

Handbal Lokeren Cedalion Cup 29/30 mei (int niveau)

250

Speciale aandacht werd dit jaar besteed aan de G-Sport die het altijd veel moeilijker
hebben om hun activiteiten te financieren dan de reguliere sporten.
G-Sport
Buitenbeentjes : organisatie G- JUDO tornooi 30 Nov
MOLENKREKELS : organisatie Wandeltochten personen met een beperking 2 juli
Zwemmen

Bedrag
350
350
140

Ook de seniorensport wordt ieder jaar ondersteund door de sportraad. Daartoe wordt
telkens een bedrag in de begroting voorzien. Deze periode waren er twee activiteiten die
gesteund werden door de sportraad :
Activiteit

Bedrag

Fietswijding

164

Bus Sportdag 50+ Hamme

371
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Een van de grootste activiteiten die ieder jaar door de sportraad worden georganiseerd
is ongetwijfeld het sportgala. Dit wordt mede gefinancierd door de sportdienst maar
volgende zaken worden voor rekening van de sportraad genomen
Sportgala
Factuur GediTrof
Bijkomende Medailles
Drank receptie

Bedrag
464,28
29,24
522,5

SABAM

50,88

Optreden Lokerse Dansclub

100

Optreden Move On Beatzz

100

Optreden Aurora

100

Uiteraard heeft de sportraad ook adviezen moeten geven. Volgende adviezen werden
gegeven tijdens de periode jan - mei
•
•
•

•
•
•

Advies subsidiereglement Infrastructuur
• Positief advies aanvraagprocedure
Advies Erkenning
• Positief advies Tao-Do Lokeren
Adviezen Multimove
• Positief advies multimove Badminton
• Positief advies multiskills SKLD
Advies verplaatsing fitnesstoestellen Eksaarde (naar aanleiding heraanleg plein)
Aanvraag individuele sponsoring Julie Lambrechts
• Negatief advies gezien dit niet is voorzien
Adviezen Infrastructuurfonds
• Positief advies AFREKENDOSSIER SUBSIDIE KRUISRIDDERS EKSAARDEDOORSLAAR VOOR AANKOOP GROND IFV UITBREIDING OEFENTERREIN
• Positief advies SUBSIDIE DANSSCHOOL DIOP VOOR AANKOOP SPIEGELS EN
MUZIEKINSTALLATIE

Er werd ook een infosessie "Verenigingswerk: vergoeden op een eenvoudige en
voordelige manier“ georganiseerd door de sportraad. Deze kostte 250 Eur. De aanwezige
deelnemers kregen ook een drankje (82 Eur)
•
•
•

Lesgever: Helena Van Praet (Sport Vlaanderen)
Datum: maandag 11 februari 2019
Opkomst : 52 deelnemers
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5. Toekomstige realisaties Sportraad
Vooreerst zal in Aug opnieuw de Grote prijs De Neef worden georganiseerd . Dit is een
3-daagse wielerwedstrijd met volgende ritten :
•
•
•

Rit Heiende (i.p.v. Spoele) : 4 Aug
Rit Bergendries : 7 Aug
Rit Doorslaar : 9 Aug

De sportraad voorziet een sponsoring van 1000 Eur per rit. De wielerwedstrijden worden
aangevraagd door WTC Sportraad maar blijven onder volledige verantwoordelijkheid van
de lokale organisatoren . Steun vanuit WTC sportraad kan daar waar mogelijk
Op 1 mei 2019 trad het nieuwe wetboek in werking. Dit creëert een nieuwe definitie
voor de vereniging zonder winstoogmerk: Het uitkeren van winst wordt hét onderscheid
tussen een vennootschap en een vereniging. Er kan geen winstuitkering zijn binnen de
vzw, behalve voor het belangeloos doel.
Vzw’s die oprichten vanaf 1 mei 2019 dienen zich meteen te conformeren aan dit nieuwe
wetboek. Voor bestaande vzw's moeten de richtlijnen van het nieuwe wetboek uiterlijk
toegepast worden op 1 januari 2020, zelfs al zijn de statuten nog niet aangepast.
Bestaande vzw’s moeten hun statuten uiterlijk op 1 januari 2024, maar verplicht naar
aanleiding van de eerstvolgende statutenwijziging, met de bepalingen van het nieuwe
wetboek in overeenstemming brengen.
Verenigingen kunnen evenwel beslissen om de bepalingen ervan toe te passen vóór 1
januari 2020. Deze beslissing vereist een statutenwijziging. Als een vereniging van deze
mogelijkheid gebruik maakt, dient zij haar statuten aan de bepalingen van het wetboek
aan te passen en wordt het wetboek op haar van toepassing vanaf de dag van de
bekendmaking van deze statutenwijziging in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Een
aanvraag tot infosessie (1 u) werd reeds ingediend bij Dynamo Project voor 7, 21 of 28
Okt (start 19u30)

Uiteraard wordt jaarlijks ook het sportgala door de sportraad georganiseerd. Dit gaat dit
jaar door op 21 Dec (start 20 u). Er is al een optreden voorgesteld door de Turnkring VGL
maar we zoeken nog twee bijkomende optredens. Zoals ieder jaar zullen de laureaten
worden verkozen en zullen de kampioenen worden gehuldigd. We zouden dit jaar
proberen om het melden van de kampioenen via Google Forms te laten gebeuren. Dit
vereist echter dat de kampioenen individueel moeten inschrijven of worden
ingeschreven. Bedoeling is ook via de form de verschillende E-mail adressen van de
kampioenen te verzamelen zodanig dat we deze via mail nog eens een herinnering
kunnen sturen.
De aanwezige verenigingen werden gevraagd wat zij er van dachten en of er nog
opmerkingen waren.
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Opm Karateclub : Dient het formulier werkelijk door de persoon zelf of door
iemand van de vereniging te worden ingevuld. Sommige leden zijn immers nog
kinderen.
=> De forms vereisen dat iedere titel individueel wordt ingegeven. Dit kan zowel
door de betrokkene zelf gebeuren als door een ander persoon (de ouder, de
trainer, de coach, een gebuur). Belangrijk is wel dat we een E-mail adres hebben.
Dit kan dan eventueel dat van de trainer/coach zijn die dan de betrokkene moet
herinneren aan het sportgala.
Opm Domestic Dog : Indien er via Google Forms wordt gewerkt dan kan men een
Google account opnemen maar niet automatisch het E-Mail Adres
=> Dat klopt. We zullen een apart veld voorzien waar verplicht een E-mail adres
moet worden ingegeven.

6. Sportdienst
Lesgevers en sportkampen : Voor volgende zomerweken zoekt de sportdienst nog
lesgevers/medewerkers :
•
•
•

Week 4 : 22/7: lesgever voorbereidend zwemmen
• Lesgever badminton- omnisport
Week 8 : 19/8: lesgever voorbereidend zwemmen – omnisport
• Lesgever turnen- omnisport
Week 9 : 26/8: Lesgever Multimove
• Lesgever Bewegingsweek
• Lesgever voorbereidend zwemmen- omnisport
• Lesgever Omnisport
• Lesgevers plastische opvoeding ( Academie)

De verloning verloopt volgens diploma en de tewerkstelling via Contract Stad met RSZ
vrijstelling (Maximum 25 dagen ). Andere mogelijkheid is als verenigingswerker
(maximum 1000 euro per maand)
Aanmelden kan via deze link https://forms.gle/zNC5p5a2MXUHufVk7 of mail aan
sportdienst@lokeren.be
Jong Lokeren Sport
JLS gaat dit jaar door op 13 Jun 2019. Bedoeling is opnieuw zo veel mogelijk activiteiten
aan te bieden aan lln 3de leerjaar : 17 ingeschreven Klassen (320 leerlingen)
Dit jaar Initiaties van 30 min
Buiten : Atletiek, Boogschieten, Duiken*, Petanque, Rugby en Voetbal
Binnen : Dans, Basket, Handbal, Judo, Karate, Tennis en Volleybal
Voor het Jong Lokeren Sport Boekje werden updates gevraagd aan deelnemende clubs
maar mogelijks problemen tijdig drukken. De clubs worden dus gevraagd of ze niet liever
hun eigen flyers gebruiken en/of de informatie elektronisch naar de scholen kunnen
worden verstuurd. De instructies voor de trainers zullen eerstdaags worden verstuurd
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Vrijetijdsmarkt 14 Sep 2019
Gaat door op 14 Sep 2019 in combinatie met modewandeling.
Een eerste werkvergadering heeft plaats gehad 22 mei
Geen Lokeren Zingt ‘s avonds => evenementplein vrij
Opnieuw met Band (Schoon vertier)
3 kermiskramen (viskraam, benji en ???)
Uitnodigingen worden eerstdaags verstuurd
Deadline indienen aanvraag : 5 Jul
Theatervoorstelling “En garde”
•

Torenstraat 24 Sep
– Dit is een theatervoorstelling die aan de hand van een verhaal over een
(jeugdige) schermer de problemen tracht te schetsen die gepaard gaan met
het sporten, coachen, trainen.
– Meer info op de website : https://www.uitgezonderd.be/engarde
– Deze voorstelling wordt georganiseerd door Sport Vlaanderen en deze zou als
introductie gratis worden aan geboden aan Lokeren.
– Vanuit de sportdienst zou dit als een bijscholing worden beschouwd.

Gebruikersreglement voor Sport- en jeugdinfrastructuur
Het gebruikersreglement voor sport- en jeugdinfrastructuur zal gewijzigd worden om
reden dat het oude reglement dateert van 2012 (bouw SJC) en niet meer voldoet aan de
actualiteit. De wijzigingen betreffen voornamelijk rechtzettingen bvb. schrapping
buitenschoolse kinderopvang, bijsturingen fuifbeleid.
Inhoudelijke wijzigingen:
•
•
•

Een zwemabonnement geeft recht op 2 zwembeurten/dag (vroeger 1)
Verplichte toepassing IN=IN, OUT=OUT voor fuiven
Kinderen jonger dan 8 jaar enkel toegelaten onder begeleiding

Er zal een aanpassing tariefreglement volgen. Niet met de bedoeling om de tarieven
systematisch te verhogen maar ook om rechtzettingen door te voeren, een consequenter
tariefbeleid te hebben en afstemming tussen beide reglementen te garanderen.
•

•

•

Vraag Lokerse Badminton : Zal het sportcafé bereikbaar blijven bij het afsluiten van
de doorgang voor de fuifzone?
=> Het sportcafé blijft bereikbaar via de eerste vluchtdeuren (zijde Sportlaan)
Vraag VC Panda’s : Indien er een fuifzone wordt georganiseerd in de doorgang dan is
het voor de (bezoekende) sporters of scheidsrechters niet echt duidelijk hoe ze
binnen kunnen en/of terug naar hun wagen moeten. Bovendien wordt het gebruik
van fietsen op die manier wel ontmoedigd.
=> De sportdienst bekijkt of hiervoor een aanpassing kan worden gevonden.
Vraag AVLO : Hoe wordt het niet toegelaten zonder begeleiding geïnterpreteerd.
=> Hierbij wordt bedoeld dat geen kinderen onder de 8 jaar mogen worden
8
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achtergelaten in de sporthal zonder begeleiding. Het woord begeleiding wordt zeer
ruim gezien (een trainer wordt aanzien als een begeleider voor zijn groep, een tante
kan meerdere neefjes en nichtjes begeleiden,…)
Het gebruiksreglement en het tariefreglement zal, na finalisatie voor advies aan de
RVB van de sportraad worden voorgelegd.
Herbruikbare drankbekers
Vanaf 1/1/2020 is er een verbod op serveren van drank in verpakkingen voor
eenmalig gebruik bij publieke evenementen. Uitzondering is wanneer de garantie
kan gegeven worden dat meer dan 90% van de eenmalige verpakkingen correct kan
worden gesorteerd. Een test heeft echter uitgewezen dat zelfs als er veel moeite
wordt gedaan om alles te sorteren, nog geen 60% effectief correct is gesorteerd. Er
wordt dus best van uit gegaan dat verpakkingen voor eenmalig gebruik niet meer
zullen kunnen worden gebruikt. Dit verbod geldt ook vanaf 1/1/2020 voor de
overheden in eigen werking (vb sportdienst).
Vanaf 1/1/2022 zal hetzelfde gelden voor het gebruik van eenmalige verpakkingen bij
bereidde voedingsmiddelen.
Er is een groepsaankoop gepland via IDM en Stad Lokeren zal daarbij 3.000 stuks
aankopen. Er is momenteel nog geen gebruiksconcept uitgewerkt dus wordt nog
bekeken hoe de stockage, controle, afwas, … zal moeten gebeuren.
Voor de Fuifzaal SJC zijn er gesprekken met de concessionaris.
Voor verenigingen die iets zouden willen organiseren wordt als richtlijn meegegeven
dat het AANTAL BEKERS = aantal bezoekers x 4 a 5
Stationsplein Eksaarde
In Febr ‘19 werd een oproep “sport- en beweegvriendelijke publieke ruimte”
gelanceerd. Hierbij werden 12 projecten geselecteerd waarbij aan 4, waaronder
Lokeren de maximale subsidie van 100.000 euro werd toegekend. Ondertussen werd
de Fase 1 afgerond waarbij een parking/evenementenplein, recreatiezone voor
petanque en fitness werd aangelegd.
Er werd ook een participatietraject opgestart met KSA Eksaarde, St-Theresiacollege,
Basisschool Eksaarde/dolfijn en een werkgroep skate/bmx/step. Daardoor hebben
meer dan 400 jongeren hun wensen kenbaar kunnen maken. Hieruit bleek dat er
vooral vraag is naar :
•
•
•
•

Multifunctioneel sportveld basket/voetbal/volleybal
Skatepark, streetstyle
Speeltuin
Chill zone, zitmeubilair en voldoende groen
9
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Fase 2 moet voor mei 2021 opgeleverd zijn. Dit is deadline voor ontvangst van de
subsidie, maar de sportdienst hoopt dit sneller te realiseren.
Opm : Blijkbaar zijn de fitnesstoestellen nog altijd niet teruggeplaatst. De secretaris
heeft daarvoor al contact opgenomen met de technische dienst en ook de Schepen
van Sport had al gevraagd naar een stand van zaken. De toestellen zouden eerstdaags
moeten worden teruggeplaatst.
Nieuw zwembad Lokeren
Op 4/12/2018 heeft het CBS de haalbaarheidsstudie opgestart. Hierin werden 3
items onderzocht; de locatie, de juridische constructie en de inhoud. Op basis
daarvan besliste het college een nieuw zwembad te bouwen (geen renovatie) op de
huidige locatie. Intussen werd een opdracht uitgeschreven voor ‘Trajectbegeleiding
en het advies bij de bouw van het nieuw zwembad’. Concreet gaat het over de
aanstelling van financieel, juridisch en technisch experten die de stadsdiensten zullen
bijstaan in de bouw van een nieuw zwembad. Alle offertes zijn hiervoor ontvangen en
worden momenteel geanalyseerd. Wij hopen nog voor de zomer deze opdracht te
kunnen toewijzen.
Geplande investeringen
De sportdienst heeft enkele investeringen gepland.
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Heraanleg tennisterreinen Meersstraat. Deze terreinen zijn in slechte staat en
liggen op het dak van een parkeergarage die eigendom is van Tuinwijk. Tuinwijk
zal instaan voor het vervangen van het dak en gelijktijdig zal de stad de terreinen
vernieuwen. Er werd een budget van €250.000 voorzien.
Mobiele scheidingswanden sporthal (groene mobiele wanden) : €15.000
Inrichten kano-kajak-suproute : €20.000 (Dit zal waarschijnlijk minder aan de stad
kosten gezien een subsidie kan worden verkregen van Sport Vlaanderen)
Aankoop tafeltennistafels SJC : €5.000
Renovatie lokaal Orka. Het gaat hier eigenlijk om een noodingreep. Het dak zal
worden ingebonden uit veiligheidsoverweging. Het lokaal kamt met een
verzakkingsproblematiek wegens onvoldoende fundering : €10.000
Renovatie dak Bosparkwijk : €25.000
Aankoop bakfietsen voor het verplaatsen van kinderen die deelnemen aan
sportkampen : €5.000
Aankoop voetbaldoelen Nachtegaallaan : €6.000
Opstart studies voor herstellen dak oude sporthal + renovatie oude kleedkamers.
Hiervoor zal een studiebureau/ingenieur worden aangesteld.
Vraag Gevechtsporten : De verwarmingsinstallatie in het gevechtsportcentrum
(Kazerenstraat) werd vernieuwd (waarvoor dank) maar nu is er geen ventilatie
meer voorzien. Dit veroorzaakt een zuurstoftekort wanneer er wordt gesport
=> Het diensthoofd Sport- en Jeugd (Helena Van Remoortel) zal dit bespreken
met de accommodatiebeheerder.
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7. Varia
Er waren geen bijkomende punten aangebracht door de verenigingen maar vanuit de
sportraad wilden we toch nog twee zaken meegeven
Gratis vrijwilligersverzekering
Het engagement van de vele vrijwilligers aan een warme en solidaire Vlaamse
samenleving is van onschatbare waarde. De erkenning die de samenleving en overheid
kan uitdrukken voor dat vrijwillig engagement, zit in het creëren van een
vrijwilligersvriendelijk klimaat. Daarom zorgt Vlaanderen voor een gratis
vrijwilligersverzekering. Je kan bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht vanaf 1
april om je erkenningsnummer voor deze verzekering aan te vragen.
Tijdens de vergadering kon spijtig genoeg de website zelf niet worden getoond.
Aangeraden werd toch eens deze website te bezoeken. De URL is de volgende :
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/gratis-vrijwilligersverzekering/
Website Sportraad
De secretaris wenste er nogmaals op te wijzen dat er heel wat tijd en moeite wordt
gestoken om de website van de sportdienst ietwat up to date te houden maar dat het
uiteindelijk aan de sportverenigingen is om de gegevens aan de secretaris door te spelen.
Nieuwtjes kunnen aan de secretaris worden overgemaakt
(patrick.van.hooste@lokeren.be). Verder kunnen ook volgende zaken op de website
worden teruggevonden
•
•
•
•
•

de verslagen (openbaarheid van bestuur), na goedkeuring door de RVB
De samenstelling van de AV en RVB
De gegevens van de sportverenigingen
De mogelijk te verkrijgen subsidies
De gegevens over de sportlaureaten.

Iedereen wordt verzocht de website eens te bezoeken en de gegevens met betrekking
tot hun vereniging te controleren.
Eindwoord
Blijkbaar waren er problemen met de kopijen van de slides (enkele slides ontbraken). De
volledige presentatie zal onder PDF formaat samen met het verslag en de
aanwezigheidslijst aan alle verenigingen worden overgemaakt.
Ten slotte werd iedereen uitgenodigd voor een drankje aangeboden door het
stadsbestuur.

Opgesteld door : Patrick Van Hooste, secretaris sportraad.
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STATUTEN
STEDELIJKE SPORTRAAD
LOKEREN

HOOFDSTUK 1 : Regelgeving
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur aangaande de inspraak, voorstellen van burgers
en verzoekschriften aan de organen van het lokaal bestuur wordt een Sportraad opgericht.

HOOFDSTUK 2 : Doel
Art 1 : De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het
openluchtleven te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en van de
algehele lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de stad.
Art 2 : De concrete doelstellingen en taken zijn onder meer de volgende :
a) het deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke sport- en recreatieinfrastructuur overeenkomstig de ter zake geldende wetgeving;
b) het coördineren van de sport- en recreatieactiviteiten door het tot stand brengen
van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en
andere kernen (hierna gezamenlijk organisatie te noemen) op het gebied van
competitie- en recreatiesport;
c) het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de
gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties inzake sport- en
recreatieaangelegenheden en inzake planning en uitbouw van de desbetreffende
infrastructuur;
d) onderzoek, documentatie en informatie;
e) het nemen van de op de behoeften afgestemde initiatieven, animatie van de
bevolking, bevordering van de sportbeoefening en de kaderopleiding;
f) uitwisseling van informatie en samenwerking tussen de sportraad en de andere
adviesraden.

HOOFDSTUK 3 : Samenstelling en structuur
Art 3 : De sportraad moet voldoende representatief zijn en open staan voor alle vormen van
sportbeoefening bij de bevolking. Hij moet samengesteld uit een algemene vergadering
die op zijn beurt is opgedeeld in secties en die vertegenwoordigd wordt voor de
dagelijkse werking door een Raad Van Bestuur (RVB).

HOOFDSTUK 4 : Algemene vergadering
Art 4 : De sportraad wenst representatief te zijn voor alle vormen van sportbeoefening en
bestaat uit één vertegenwoordiger en plaatsvervanger per vereniging of organisatie, die
behoren tot één van volgende groepen :
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1° alle sportverenigingen en -organisaties, zowel private als publieke, die werken met
vrijwilligers, een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente (bv.
Sportclubs) en daar ook hun zetel hebben;
2° alle sportorganisaties, instellingen,-projecten en scholen zowel private als publieke,
die werken met professionele beroepskrachten, een werking ontplooien op het
grondgebied van de gemeente (bv. commerciële fitnessinstellingen, commerciële
skipistes, sportclubs die personeel tewerkstellen, maneges, ...) en daar ook hun zetel
hebben;
Art 5 : De Algemene vergadering kan uitgebreid worden door geïnteresseerde inwoners van
de stad die een zekere affiniteit hebben met sport. Hieronder wordt verstaan personen
die wegens hun sportieve bevoegdheid en/of bekwaamheid positief kunnen bijdragen
tot de werking van de sportraad. Zij moeten voeling hebben met het sportgebeuren in
de stad en daaraan een kwalitatieve meerwaarde kunnen geven.
Art 6 : Een vereniging, organisatie, instelling of geïnteresseerde inwoner die lid van de
sportraad wenst te worden dient een aanvraag te richten aan de raad van bestuur van de
sportraad. Indien betrokkenen beantwoordt aan de in art. 4 of 5 gestelde normen, kan
deze toetreden tot de algemene vergadering. Na erkenning wordt de organisatie,
instelling of geïnteresseerde stemgerechtigd. De modaliteiten worden in het
huishoudelijk reglement vastgelegd.
Art 7 : De effectieve en plaatsvervangende leden dienen te voldoen aan volgende
voorwaarden:
a) zij moeten lid zijn van de organisatie die zij vertegenwoordigen;
b) niet méér dan één organisatie vertegenwoordigen;
c) de stemgerechtigde leden mogen geen gemeenteraadslid zijn;
d) zij moeten minstens 17 jaar oud zijn.
Art 8 : Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren:
a) goedkeuringen van de statuten en de ontbinding van de sportraad;
b) samenstelling, aanstellingen en ontslag van de leden van de RVB
c) jaarlijks goedkeuring van rekeningen en begroting;
d) oprichting van secties en/of wijksportraden.
Art 9 : Volgens art. 304 § 3 van het Decreet over Lokaal bestuur, zal ten hoogste twee derde
van de leden van de Algemene Vergadering van hetzelfde geslacht zijn
Art 10 : De Schepen, ambtenaren van de sportdienst en vertegenwoordigers van de politieke
fracties zullen als waarnemer uitgenodigd worden op de Algemene Vergadering.
Vertegenwoordigers van de andere Lokerse adviesraden (seniorenraad, cultuurraad,
jeugdraad,…) kunnen eveneens uitgenodigd worden (in functie van de agenda).

HOOFDSTUK 5 : De secties
Art 11 : De stemgerechtigde leden van de algemene vergadering worden opgesplitst in een
aantal secties. Binnen iedere sectie zal een sectieverantwoordelijke worden
aangeduid.
Art 12 : De secties zullen samenkomen op vraag van de RVB of op eigen initiatief in functie
van de problematiek eigen aan de sectie. De bevindingen zullen naar de RVB worden
gerapporteerd.
Art 13 : De Schepen, ambtenaren van de sportdienst en vertegenwoordigers van de politieke
fracties kunnen als waarnemer aanwezig zijn op sectievergaderingen.
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HOOFDSTUK 6 : Raad van Bestuur (RVB) van de sportraad
Art 14 : De RVB is samengesteld uit de verschillende sectievertegenwoordigers en verder uit
een aantal vertegenwoordigers uit de Algemene Vergadering die zich hiervoor
kandidaat stellen. De RVB zal bestaan uit minimum 9 en maximum 16 leden.
Art 15 : De Raad van Bestuur kiest uit haar stemgerechtigde leden die zich kandidaat stellen,
bij geheime zitting, een voorzitter en een ondervoorzitter. Deze worden verkozen uit
de leden van Raad van Bestuur en zijn verkozen in de eerste stemronde indien zij de
helft + één bereiken. Zoniet is er een tweede stemronde tussen de twee best
geplaatste kandidaten tenzij meerdere kandidaten evenveel stemmen behalen
(onthoudingen en ongeldige stemmen verlagen het quorum)
Art 16 : De Raad van Bestuur stelt een penningmeester aan welke zal instaan voor het
bijhouden van de in- en uitgaande gelden evenals voor het ontvangen en betalen van
de rekeningen van de Sportraad.
Art 17 : De RVB van de sportraad duidt een secretaris aan, al dan niet behorend tot de
sportraad, welke verantwoordelijk is voor de administratieve werking van de
Sportraad. Indien geen secretaris kan worden gevonden in eigen rangen door de RVB
zal een administratieve ondersteuning worden voorzien door de stad.
Art 18 : De duur van de mandaten bedraagt zes jaar - behoudens herverkiezing.
Wanneer een mandaat van een lid van de RVB van de sportraad tussentijds vacant
wordt kan de RVB blijven functioneren zolang deze blijft bestaan uit min 9 leden.
Tijdens de volgende AV wordt dan een opvolger aangeduid , die het mandaat van
zijn voorganger voltooit.
Art 19 : Bij vrijkomen van de functie van (onder)voorzitter, penningmeester of secretaris zal
de RVB deze functie herkiezen in de eerstvolgende vergadering van de RVB.
Art 20 : Bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn toegewezen
behoren tot de bevoegdheden van de Raad Van Bestuur. In het bijzonder zal de RVB
het nodige advies uitbrengen aan het Stadsbestuur Lokeren in verband met het
stedelijk sportbeleidsplan.
Art 21 : De Schepen, de ambtenaren van de sportdienst zullen als waarnemer uitgenodigd
worden op de Raad van Bestuur.

HOOFDSTUK 7 : Erkenning
Art 22 : De sportraad legt zijn statuten alsook zijn huishoudelijk reglement en de latere
wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor.
Art 23 : Binnen het kader van de goedgekeurde gemeentebegroting voorziet het
gemeentebestuur een werkingstoelage voor de gemeentelijke sportraad en stelt tevens
een vergaderzaal ter beschikking.
Art 24 : De sportraad moet uiterlijk zes maanden volgend op de installatie van de nieuwe
gemeenteraad, opnieuw worden samengesteld.
Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van de Stedelijke Sportraad welke plaats heeft
gevonden op 23 Mei 2019

De Voorzitter,
D’HANIS ALBERT

De Secretaris
VAN HOOSTE PATRICK
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