
Verslao Veroaderino Raad Van Bestuur 09 Mar 2020

Albert D'Hanis, Hilde Pierssens, Geert De Borger, Vanessa Van Acker, Jean-Paul
Broekaert, Katleen Lebeer, Benjamin Jacobs, Alain De Kegel, Bart Staes, Walter De

Coeyer, Geert Vandamme, Annemie Willems, Martin Mathys, Van Hooste Patrick,
Marjoleine De Ridder, Elke De Meester, en Helena Van Remoortel,
Geert Van Laere, Stefaan Atmani,
Bjorn De Vilder,
20u10

I

Aanwezig

Verontschuldigd
Niet aanwezig
Start Vergadering

1. Goedkeuring vorig verslag

Er werden een kleine opmerkingen ontvangen aangaande het bedrag voor de spaarrekening. Dit
werd aangepast. Verder waren er geen opmerkingen :

Het verslag werd goedgekeurd

Sport'i515tl

Website: www.sportraad-lokeren. be

E-mail : Patrick.van.hooste@lokeren.be

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

09 Maart om 20 u
Vergaderzaal Sportcom plex

2. Financiën

r Kas : 59,06 EUR

Zichtrekening : 3.261,20 EUR

Spaarrekening : 9.065,65 EUR

o We hebben de factuur ontvangen voor de drank voor de AV : 58,18 Eur
o We hebben volgende kosten gehad voor het Sportgala

1. Drank :37'J",}'J.

2. Hapjes : 35,48
3. Bekers :449,2
4. Optredens:500 Eur

5. Joyce : Presentatie : 500 Eur en Bloemen :23,95
6. Brandweer:60 Eur

r Het etentje van de sportraad is doorgegaan op 7 Feb in Brasserie de Fonteyn. De

kostprijs was LL05 Eur (17 bestuursleden)
o De receptie voor de seniorenwerkgroep is doorgegaan en koste 91,5 Eur
o De fietswijding was een succes en er waren een 35 tal old-timers, een 35-tal

wielertoeristen en een 75-tal recreanten. ln totaal werden 140 bonnetjes uitgegeven
(280 Eur). Dit zal nog moeten worden betaald.

o Toelage Sportraad geagendeerd L6 Mar
o We hebben een aanvraag ontvangen van WTC 't Hemelrijk voor de subsidie van de

Memorial Jos Schoeters (ritten over 4 afstanden en familietocht) op 3 Mei 2020.
1. Aanvraag Vlaams Niveau maar ook deelnemers Nederland en Engeland
2. Verwacht aantal deelnemers 800
3. IBAN : BE54 1030 1287 4897 BIC : NICABEBB

4. WTC Hemelrijk Etienne Rogierstraat 9160 Lokeren
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We hebben een aanvraag ontvangen van Cycling 4 Lives vzw voor de subsidie van een

MTB tocht in het teken van Rikolto (vredeseiland) op 19 April 2020.

1,. Aanvraag Vlaams Niveau (Oost en West Vlaanderen en Zeeland)

2. Verwacht aantal deelnemers 200-300

3. IBAN : BE50 0689 3466 2018

4. Cycling For Lives vzw Heiendestraat 11" 9160 Lokeren

Het gaat hier niet om een erkende Lokerse vereniging maar om een VZW met

ondernemingsnummer 8E0727894730 met als activiteiten : Detailhandel in dranken in
gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment, Catering; Mediarepresentatie;
Landschapsverzorging; Activiteiten van wielerclubs; Sociaal-cultureel vormingswerk

De MTB tocht gaat door in Lokeren en is geregistreerd bij de VWB. Vertrekpunt
Dranken Van Eetvelde

Beslissing RVB : Subsidie van 150 Eur voor lokaal niveau

We hebben een aanvraag ontvangen van AVLO voor de subsidie van de GP Stad Lokeren

op 17 Mei2020.
t. Aanvraag lnt Niveau

2. Verwacht aantal deelnemers 800 (met onder andere ook lnt topatleten)
3. IBAN : BE04 0682 13924231' BIC :GKCC BE BB

4. AVLO vzw Eikelstraat 6 9160 Lokeren

Beslissing RVB : Subsidie van 250 Eurvoor lnt niveau

We hebben een aanvraag ontvangen van SWEM voor de subsidie van het Open Water
Criterium Lokeren op 04 Jul 2020.

1. Aanvraag Nat Niveau

2. Verwacht aantal deelnemers 200

3. IBAN : BE03 0000 9850 2284 BIC : BPOT BE 81

4. SWEM Palingstraat 9185 Wachtebeke

Beslissing RVB : Subsidie van 200 Eurvoor Nat niveau

Website :

Steeds meer problemen om alles op de website te plaatsen (lukt niet echt meer met

lnternet Explorer). De hosting zou op een modernere server moeten gebeuren. We

dachten dat dit kon gebeuren onder het premium contract maar dat blijkt niet mogelijk

Er zouden dus kosten moeten gemaakt worden ten belope van242 Eur. Alhoewel er

mogelijks betere en andere oplossingen zijn voor een professionele website wordt het
gezien de prijs niet wenselijk geacht om nu al naar een andere web provider over te
schakelen (heel wat werk voor het overschakelen en het terughalen van de

domeinnaam).

Beslissing RVB : Contacteren Stosio voor het overzetten op een andere server
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3. Algemene Vergadering

a
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De laatste AV vond plaats donderdag 12 Dec om 19u30.
L. De aanwezigheden werden opgenomen door JP en Annemie..
2. Agendapunten

. Goedkeuring Huishoudelijk reglement : OK

. Overzicht van de verwezenlijkingen sportraad (evenementen,
vormingen, adviezen,....)

. Subsidies : OK

' Overzicht Laureaten : Was beter niet getoond gezien zo reeds geweten
was wie sportclub werd en wie sportvrouw

' Overzicht Kampioenen
. MededelingenSportdienst

3. Een receptie werd voorzien in de Ontmoetingsruimte
. Drank werd besteld door JP bij het Sportcafé
. De bediening gebeurde door JP, Annemie, Katleen en patrick

De volgende AV zou doorgaan op maandag 11 Mei in het stadhuis. Deze zou
voorafgegaan moeten worden door een RVB op 7 Mei.

4. Voorb'rje activiteiten

o Ll- Dec : Samenkomst jury sportlaureaten
o t2 Dec : AV Sportraad
o 1,4 Dec : AVLO : City Trail
o 2I Dec : Sportgala
o $ - 12 Jan: D.|.O.P. : Openlessenweek
. 31 Jan : Pandaquiz
o 16 Feb : Ge-Baek : 3O't" ITF Taekwon-Do BK

o 1"8 Feb : Sport met grenzen : Waasmunster
o 22 Feb : D.l.O.P . : Workshop High-Heels
o 22 Feb : CC Lokeren : Sportman ll met Ruben Van Gught
c 26 Feb : Dynamo : Wegwijs in btw en de sportclub : Gent : 26 Feb
o 28 - 29 Feb : D.l.O.P. : Musical Beauty and the beast
o 7 Mar: Fietsenwijding
e 7 Mar: WTC Ledecrossers :Top-rit 75 km en FT Dirk en Hubert 50 km

5. Overzicht toekomstige activiteiten

r 11 Mar : Sportdienst & Een Danseuse : lnfodag Start To Triathlon
o 15 Mar : Omloop van het waasland
o 16 Mar: Sportdienst : E-Bike dag
o 2L Mar : TC Reinaert : Quiz :

o 22 Mar : Toelatingsproef voor de initiatorcursus Jazzdans (Melle) en Urban dance
( Destelbergen) : Waterschoot

o 28 Mar: D.|.O.P. : Workshop Fusion
o 28 Mar : TC Reinaert 50 jaar : Receptie op stadhuis 11 u
o 29 Mar: Opening peddelroute
o 3 Apr: Sportdienst : Volksspelen
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. 7- 10 Apr : Sporting Lokeren Jeugd : Paasstage

r 13- 17 Apr : TC Reinaert : Tennisstage voor kinderen en jongeren

o 19 Apr : Cycling 4 Lives vzw : MTB tocht ten voordele van Rikolto (vredeseiland)

o 2O Apr: RVB Sportraad
o 22 Apr : TC Reinaert : Gratis tennislessen voor de jeugd

o 27 Apr : TC Reinaert : Start to tennis
r 30 Apr: Sportdag 50+

o 3 Mei : WTC't Hemelrijk : Memorial Schoeters

o 7 mei : RVB sportraad
o 8 mei : lnfoavond nieuwe monitoren
r gmei :Dauwfietstocht
o 9 Mei : Kruisridders Eksaarde- Doorslaar: Nationaal ponytornooi

o 11 mei : AV Sportraad
o L6 Mei : Sporting Lokeren :Voskescup
c 17 Mei : AVLO : GP Stad Lokeren

c 23 mei : Fietscursus kleuters
o L0 juni : Spelnamiddag rond beweging
r l-1juni : Jong Lokeren Sport
r 18 juni : G sportdag
o 26juni : Fietstocht
. 27 Jun : VTS : start initiatorcursus iazzdans : Melle
o 27 Jun : VTS :Start initiatorcursus Urban Dance : Destelbergen

o 4 Jul : SWEM : Open water criterium Zeilmeer H-Geest Molenstraat

6. Sportdienst

Subsidies Overwegende dat door een materiële misslag de gegevens van 2 clubs

werden verwisseld, namelijk het rekeningnummer en het adres, heeft Tenkai de

subsidies van TC Reinaert ontvangen en omgekeerd. Op de zitting van 13 Jan

werd deze missing rechtgezet. Dit zou nu in orde moeten zijn'
Vanuit de financiële dienst werd gevraagd of het mogelijk is om de gegevens aangaande

de toe te kennen subsídies iets vroeger te krijgen gezien dit nu normaal binnen het

kerstverlof valt.
Dit zou betekenen dat de evaluatie van de dossiers vroeger moet beëindigd worden

zodat ook de subsidieperiode van l- Okt => 30 Sep moet vervroegd worden. ln principe

zou dat zowel voor de meeste clubs (met uitzondering van AVLO) beter uitkomen en zou

dit ook voor de sportdienst beter uitkomen.

o

a

Beslissing RVB : Positief advies voor het wijzigen van de periode naar 1 Sep => 31 aug

r Vacature Sportpromotor : Stand van zaken

o Stand Van Zaken Stationsplein Eksaarde (nog laatste overleg volgende week)

o Overzicht investeringen infrastructuur (steigers, airtrack dienst promotie, Airco

en akoestische wanden vergaderzalen, LED verlichting, Renovatie kleedkamers

oude sporthal en zonnewering sporthal Eksaarde)

o Onderhoudvoetbalvelden
o Opening Kano/kajakroute 29 Maart : Uitnodigingen verstuurd. lnschrijven en

reserveren kano/kajak indien men mee op het water wil'
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Dit jaar stond de Vrijetijdsmarkt gepland op 12 Sep. Doordat Lokeren opnieuw de
Rapencross mag organiseren zou dit echter een enorm zware last betekenen voor de
Tech dienst (zowel voorbereiden parcours Rapencross als klaarzetten standjes VTM).
Bovendien is het mogelijk dat de Rapencross een gedeelte van het doelpubliek van de
VTM (en modewandeling) zal afsnoepen. De vraag werd dan gesteld of de leden van de
RVB opmerkingen hadden over de huidige aanpak VTM (samen met de modewandeling)
en/of het een optie zou zijn om de VTM op een ander moment te organiseren

1. Er is een algemene consensus dat de WM op zich waarschijnlijk niet voldoende
publiek kan trekken. Ofwel blijft die dus aan de modewandeling gekoppeld ofwel
wordt deze aan een ander evenement gekoppeld. Er werden enkele opties
bekeken (Parkfestival, Fiesta Europe,...) maar de WM daaraan koppelen lijkt niet
eenvoudig. Er werd gesuggereerd een fietstocht te organiseren die langs de
deelnemende clubs passeert maar uiteraard is dit een concept waarbij de
organisatielast voornamelijk bij de clubs zou liggen. Of daar voldoende interesse
voor is moet nog worden bekeken.

2. September wordt voor de meeste aanwezige clubs als een foute periode aanzien
De meeste (nieuwe)sporters kiezen hun sport al in meiof juni. Het ronselen van
nieuwe leden op de VTM in september heeft dus niet zo veel zin. Meiof juni zou
daarvoor een betere periode zijn maar dan is het sowieso al druk

Beslissing RVB : Gezien de WM nu al ingepland staat op de evenement kalender en er
niet direct een alternatief voorhanden is zal de secretaris de clubs (in het bijzonder die
die aan de vorige edities van de WM hebben deelgenomen) aanschrijven om hun te
vragen of zij onder de huidige omstandigheden denken dat de VTM toch moet doorgaan
zoals vooropgesteld.
De sportdienst vraagt het advies voor een aanvraag infrastructuurfonds vanwege Aurora
Dans vzw. De aanvraag behelst de aankoop van 2 nieuwe gymmatten ter vervanging van
deze die in de school te Staakte werden gebruikt en versleten zijn. De totale aankoopprijs
behelst 3253,61 Eur.

Beslissing RVB : Positief advies voor de aanvraag van Aurora Dans vzw voor de aankoop
van de 2 gymmatten

7. Sportgala 21Dec

. Vorig sportgala vond plaats op 2L Dec
o Evaluatie :

1. De melding van de kampioenen gebeurde via Google Forms zoals beslist in
September. Normaalgeeft dit een mooicontrolemechanisme (we hebben een
geregistreerde aanmelding en sturen ook nog een mail om de aangemelde
kampioenen te melden dat hun aanvraag ontvangen werd en dat ze uitgenodigd
zijn voor het sportgala. Spijtig genoeg werd er ook (te vroeg) een titel ontvangen
via mail die naderhand vergeten werd. De titel werd behaald in April en dan zeer
snel gemeld. De mail werd wel bewaard maar is verloren gegaan tussen de vele
andere mails. Hier hebben we spijtig genoeg nog geen controlemechanisme
voor. Van zodra er nu een datum is voor het volgende sportgala kan een nieuwe
Google Form worden aangemaakt. Personen die een titel melden moeten dan
direct naar deze forms worden doorverwezen zodat alle gegevens automatisch
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worden opgenomen. Inschrijvingen langs andere weg kunnen en moeten dan

worden geweigerd.
2. Er werd aan de kampioenen ook gevraagd een kwalitatief goede foto mee te

sturen. Dit moet eigenlijk nog iets beter. Er waren nog heel wat mails nodig om

een (bijna)volledige presentatie te kunnen maken.

3. De kandidaturen voor de sportlaureaten zijn momenteel nog niet via Google

Forms. Zou eventueel ook overwogen moeten worden. Dit heeft wel als gevolg

dat iedereen dit moet indienen via een Google account (anders kunnen de

nodige bewijsstukken niet worden biigeleverd). Eventueel kan in 2020 het
systeem worden uitgetest (nog schriftelijke aanvragen en/of via mail toelaten)

4. De uitnodigingen werden aangepast en werden digitaal doorgestuurd
(bijvoorbeeld naar de E-mails die verzameld werden via de google forms)

5. Klank en licht : Er werd een offerte gevraagd aan SLX en Pumège (Firelight) om

een prijsvergelijking te kunnen maken. SLX kwam als goedkoopste naar voor en

beslist werd opnieuw met hen samen te werken.

6. Er werd beslist om niet meer met de Big Band te werken maar enkel nog met

optredens van de lokale verenigingen. De Big Band werd daarvan op de hoogte

gebracht en de 4 dansverenigingen en turnclub mochten elke een optreden

verzorgen. Gevraagd werd om zo snel mogelijk hun muziek door te sturen maar

die kwam echt te laat. ln principe zou die minimum een week van op voorhand

moetenkunnen worden doorgestuurd.
7. SABAM (Elke) : Gezien er niet met een BB werd gewerkt werd het niet nodig

geacht om een aanvraag SABAM in te dienen.

8. De bekers voor de kampioenen werden besteld door de sportdienst en voor de

laureaten werd gewerkt met een beeldje i.p.v. met bekers. De laureaten kregen

ook een handdoek ingepakt als cadeau (Hilde)

9. Klaarzetten zaal op de dag zelf werd onderschat. Gezien er geen podium moest

gezet worden werd gedacht dat er niet zo veel volk nodig was. Om 10 u waren

enkel Albert, Hilde, Annemie, JP en Patrick aanwezig voor de sportraad.
r De bekers werden naar goede gewoonte uitgepakt en klaargezet door

Annemie en Hilde
. Het plaatsen van de tafels, de stoelen, de bloempotten en ook de

schermen nam echter heel veel tijd in beslag zodanig dat er eigenlijk volk

te weinig was. Gelukkig waren Elke, drie studenten en de zaalwachter

aanwezig om alles in orde te krijgen
. Dit jaar zouden we dus toch weer wat meer hulp moeten kunnen

gebruiken
10. Er was gevraagd aan de verenigingen of ze wilden komen oefenen voor het

sportgala in de oude zaal. Sommige verenigingen hebben maar zeer laat een

aanvraag ingediend zodat het de dag zelf nog puzzelen werd. Dit iaar zou dit
beter vooraf in blokken worden verdeeld en die dan toe te kennen. Eventuele

wissels zouden dan onder de clubs zelf moeten gebeuren.

LL. Voor het sportgala konden de provinciale en Vlaamse opnieuw hun beker komen

afhalen alvorens naar hun plaats te gaan. Annemie en Hilde hebben de bekers

overhandigd
12. De genodigden werden opnieuw naar hun plaats worden gewezen (Geert De

Borger, Katleen en Benjamin) . Het plaatsingsplan van vorig jaar was verwarrend

en werd vervangen maar gevraagd werd om de rijen nog specifiek te nummeren

en ook de plaatsen voor de rolstoelgebruikers beter aan te duiden en er voor te

zorgen dat ook hun begeleiders daarvoldoende plaats hebben.
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13. Er zou een betere aanduiding moeten komen voor de rolstoelgebruikers zodanig
dat zij vanaf het binnenkomen weten dat ze moeten uitstappen in de lift op het
gelijkvloers.

14. Joyce presenteerde onder dezelfde voorwaarden (500 Eur). Tijdens het gala
kreeg ze ook nog een boeket (Hilde). Er werd wel 5 minuten te laat begonnen
(20u 0s).

15. De voorzitter en de schepen deden een duo introductie. Dit kan mogelijk nog iets
vlotter.

16. Er werd gewerkt met twee scherm(en) om de foto's te projecteren. Dit werd
algemeen als een verbetering gezien. Er werd wel één foto vergeten en bepaalde
foto's waren niet in de juiste volgorde.

17. De verkiezing van Sportclub en Sportvrouw (slechts een kandidaat) had mogelijks
wat spannender kunnen worden gehouden. lndien dat nog voorvalt misschien
enkel de kandidaturen voorleggen en niet bijzeggen voor welke titel. Dan is het
misschien minder duidelijk.

18. Er werd als verrassing geschenkjes voorzien door onder de stoeltjes een lotje te
verbergen. Zo kon het publiek wat meer participeren.

19. Er was een incidentje bij de verkiezing van de sportman. De laureaat van vorig
jaar (Erwin De Smedt) had zijn titel doorgestuurd maar werd niet naar voor
geroepen als kampioen. De secretaris heeft een excuus geschreven (dat werd
aanvaard) en er werd overeengekomen alsnog een beker te voorzien.

20. Er werd beslist niet te werken met de Big Band maar 5 optredens te voorzien.
MOB, DIOP en de Turnkring VGL kregen elk 10 min voor hun optreden(s), Aurora
en de Lokerse Dansclub elk 5 min.

. Het optreden van MOB duurde te lang (14 min)

. De Turnkring had wat opbouw en afbouwwerk maar slaagde er in om
alles in L1 min rond te krijgen

' DIOP hield zich stipt aan de 10 min ondanks meerder optredens, Aurora
en de Lokerse Dansclub hielden zich ook aan de voorzien 5 min.

21. De 5 optredens waren een succes maar kunnen misschien toch nog wat worden
ingekort (5 x 6 of 7 min). Op die manier kan nogmaals 10 of zelfs 15 min
worden gewonnen. ledere vereniging krijgt 100 Eur voor het optreden.

22. Er werd water voor de dansers en turners voorzien in karaffen van de
sportdienst. JP bracht bekertjes mee en een stagiair werd aangeduid om het
water aan de dansers/turners te voorzien

23. Geert Van Laere was zelf niet aanwezig maar voorzag drie brandweermannen
voor de afbraak om 21u45. Vier stagiairs waren ook aanwezig om te helpen.

24. Voor de receptie heeft JP op basis van vorig jaar de drank besteld. Daar was iets
misgelopen (2 grote vaten pils) waardoor hij nog twee kleine vaatjes heeft
besteld. Hij heeft ook nog wat chips en kaas besteld. Hij zorgde ook voor de
mandjes en de servieten en bekertjes voor de drank. Zeker ook dank aan zijn
vrouw Nadine die de ganse avond heeft geholpen. Hiervoor hadden we geen

echt bedankje. Een bloemetje had hier gepast geweest.
25. De zus van lnge heeft weer hapjes gesponsord. Voor de receptie hebben JP,

Nadine en Martin dit voorbereid. Er waren meer dan voldoende hapjes en de
secretaris heeft een bedankje gestuurd naar de zus van lnge.

26. Tijdens de receptie hebben Nadine, Martin, Vanessa, Katleen en Annemie JP

bijgestaan voor de drank achter de toog. De andere bestuursleden hebben af en
toe bijgesprongen waar nodig voor het terugbrengen van de glazen. Er zou wel
moeten nagedacht worden over de manier waarop de toog wordt ingedeeld
gezien er nu blijkbaar wat in elkaars weg werd gelopen.

27. Er zou sneller moeten begonnen worden met het ophalen van lege glazen.
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8. Opleidingen en bijscholingen

De sportraad organiseerde i.s.m. Dynamo Project een infosessie "Mijn Sportclub een

vzw? Het nieuwe verenigingswerk toegelicht"
t. Er waren gemengde gevoelens aangaande de vorming. Sommigen vonden het

wat een infosessie moest zijn (aandacht trekken op bepaalde problemen),

anderen vonden de lesgeefster toch iets te weinig onderlegd om verdere vragen

te beantwoorden
2. Het gevoel is niet unaniem maar het zou nuttig kunnen zijn om een

sensibilisatiecampagne te starten bij de clubs om zich in orde te stellen met de

nieuwe wetgeving en toch nog een vervolgbijscholing (dus uitgebreider dan de

infosessie) te organiseren in de loop van volgend voorjaar. De polste tijdens de

AV naar eventuele interesse en er werd beslist een dergelijke bijscholing aan te

vragen. De secretaris heeft een bijscholing aangevraagd maar er waren maar

twee geschikte data meer in maart/april. De volgende data werden aangevraagd

:23 Mar/ 30 Mar en 21 Sep. Een sessie werd aangevraagd maar bleek niet

haalbaar voor de eerste semester

3. De secretaris zal een sessie voor de 2d" semester aanvragen

a

o

lnfosessie : 'Wat te doen na een fietsongeval ?'

We vonden het interessant om eventueel een lnfosessie fietsongevallen te organiseren

maar er was geen succes bij de oproepingen (eerst senioren, dan wielerclubs).

Senioren enkel antwoord van Vlas die zelf al een sessie organiseren

Wielerclubs : Bospark ging eens informeren maar verder geen antwoord.

Vanuit Molenkrekels particuliere interesse

Gezien de beperkte interesse wordt dit niet georganiseerd

Vorming "wervend sch rijven"

Vanuit de RVB werd geopperd dat het gebrek aan interesse mogelijks te wijten is aan het

feit dat de oproepen voor dergelijke sessies in de spam van de verenigingen terecht

komen en/of niet genoeg de aandacht trekken om de mensen te interesseren in de mails

die worden verstuurd. Mogelijks kan er een vorming worden georganiseerd die de

communicatieverantwoordelijken van de sportraad en de clubs kan interesseren.

Benjamin heeft contacten die dergelijke vormingen zouden kunnen aanbieden. Hij

bekijkt wat dit zal kosten en wat de voorwaarden zijn om dit te organiseren'

9. Wielerwedstrijden

. 15 Maart : Omloop van het waasland
r Lokeren is er in geslaagd om de Rapencross op de cyclocross kalender te plaatsen. Deze

zou doorgaan op 12 Sep en de eerste van het kalenderjaar zijn.
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Overleg 3 daagse Lokeren 2020 op 27 /O2/2O20 te Heiende
1. Aanwezig: Marjolein De Ridder ( schepen), Helena Van Remoortel (

sportfunctiona ris), Va nda mme Geert (sportraad), Jean Piere Broeckaert
(sportraad), Patrick Van De Velde (Bergendries), Bjorn Van Langenhove
(Heiende), Gert Ongena (Doorselaar), Raymond De Kegel (seingevers)

2. Aanvraag Cycling Vlaanderen : OK van zodra betaald
3. Aanvraag Lokeren : Gebeurd. Er worden geen problemen verwacht
4. Aanvraag Wegen en Verkeer Oost Vlaanderen : bevestiging nog te krijgen
5. Geluidsinstallatie : JP zorgt voor Bergendries en Doorslaar. Heiende nog te

bevestigen
6. Speaker : Yvan Elegeert, heeft bevestigd dat hij dit jaar terug aanwezigzal zijn
7. Volgwagens : Mobibikes. Organisatoren zorgen voor Cycling Vlaanderen.
8. Rugnummers : Geert voorziet de rugnummers, de nodige vlaggen en een bel.
9. Sabam : Aangevraagd en overhandigd aan de organisator de dag van de

wedstrijd.
10. Bloemtuilen : Patrick zorgt ervoor. De organisator betaald.
11. EHBO : JP kijkt naar EHBO dienst die goedkoper is dan "Het Rode Kruis"
L2. Seingevers: OK

L3. Naam 3 daagse : voortaan " Ereprijs Jerome Van Doorslaer"

10. Varia

a Bevraging aangaande de verkiezing van "Meest verdienstelijke Lokeraar".
L. Enquête meegestuurd met de agenda
2. Zelf geantwoord dat het voor ons een moeilijke datum is (voor de sportraad zou

het beter zijn als de verkiezing van de laureaten iets vroeger is
3. Er werd geopperd dat het reglement nu voorziet dat men zich moet baseren op

de prestaties van het lopende jaar maar dat het mogelijk zou moeten zijn om
rekening te houden met de prestaties over de loopbaan heen (of over meerdere
jaren heen)

De secretaris zal Els De pauw hiervan op de hoogte stellen.

a Vraag zaalvoetballiga aangaande tariefwijziging. Vinden het niet echt fair dat er
een verhoging wordt opgelegd na het opmaken van hun begroting maar vinden
vooral dat de communicatie te laat werd gevoerd

1,. Reeds een antwoord gehad van Helena na de AV maar ook vraag gericht
aan Sportraad (zowel via mail aan de secretaris als via telefoon aan de
voorzitter)

2. Helena en de voorzitter hebben elk ook nog eens het probleem geschetst en
gesteld dat zij de zaalvoetballiga al hebben geantwoord

3. Secretaris heeft ook al een antwoord geschreven waarbij gesteld wordt dat de
Sportraad zelf geen nieuwe acties kan ondernemen gezien we een positief advies
hadden gegeven aangaande de tariefwijziging maar dat aan de sportdienst wordt
gevraagd om in de toekomst de communicatie mogelijks iets duidelijker en
vroeger te voeren.
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Verslao Veroaderino Raad Van Bestuur 09 Mar 2O2O

Eind december de digitale terugkoppeling advies sportraad doelstellingenboom
gekregen. Geeft niet echt iets nieuws maar bevestigd wat was vooropgesteld

1,. Bestendigen van en investeren in het optimaliseren en vernieuwen van

sportinfrastructuur : Enkele verschillen met de beleidsnota aangegeven door

sportraad
r een ruiter- en menroute die zou uitgewerkt worden in samenspraak met

Sport Vlaanderen en de Provincie.
. buitensportruimtes die zouden uitgewerkt worden in het Hoedhaarpark,

het nieuwe Spoelepark en het Heirbrugpark.

' moutainbikeroutes die zouden uitgewerkt worden.

2. Valt onder ST09B01AP04A0L en A02. Bijkomende suggestie: bewoording

aanpassen zodat ook buítenruimtes hieronder vallen (evt. ruimtes vervangen

door mogelijkheden)

Einde vergadering 22u35. De Voorzitter sluit af met iedereen uit te nodigen voor een

drankje op de geboorte van zijn zevende kleinkind.

Een volgende vergadering werd niet direct afgesproken maar na consultatie van Schepen

en Voorzitter werd 20 Apr vooropgesteld.
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Volgende vergadering RVB : 20 Apr om 20 u
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