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Aanwezig Albert D'Hanis, Geert De Borger, Geert Van Laere, Stefaan Atmani, Marjoleine De

Ridder, Helena Van Remoortel, Van Hooste Patrick,
Verontschuldigd Hilde Pierssens, Jean-Paul Broekaert, Vanessa Van Acker, Bjorn De Vilder, Katleen

Lebeer, Benjamin Jacobs, Alain De Kegel, Bart Staes, Walter De Coeyer, Geert
Vandamme, Annemie Willems, Martin Mathys, Elke De Meester,

Niet aanwezig
Start Vergadering 20 u 05

1. Goedkeuring vorig verslag

Het verslag werd goedgekeurd

Sport'i554
Website: www.sportraad-lokeren. be

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

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

06 Jul om 20 u
Vergaderzaal Sportcom plex

2. Financiën

a Financiële situatie :

Gezien de penningmeester er niet was werden de laatste cijfers genomen van de
rekeninguittreksels opgestuurd door de penningmeester

L. Zichtrekening : 2.696,65 EUR

2. Spaarrekening : 27.065,65 EUR

Vorige vergadering werden vier subsidieaanvragen goedgekeurd (WTC Hemelrijk,
Cycling4lives, SWEM en AVLO). Door de Corona maatregelen hebben de daaraan
gekoppelde evenementen niet kunnen doorgaan. Gezien geen bestuursvergadering kon
worden georganiseerd werd dan via mail bij de verschillende bestuursleden
geïnformeerd en werd beslist de goedgekeurde bedragen NIET uit te betalen maar
tijdens een latere vergadering te beslissen of er een eventueel compensatiebedrag zou
worden toegekend. Gezien de maatregelen van de stad voorzien in een compensatie
voor evenementen die niet konden doorgaan (zie later) is een compensatie van de
sportraad ook niet echt nodig

a

a

Beslissing RVB : De subsidies worden niet uitbetaald en er worden ook geen
com pensatiebed ragen toegekend

We hebben een aanvraag ontvangen van en Danseuse voor de subsidie van de
Hazentriathlon op 12 Jul.

t. Aanvraag Nat Niveau
2. Verwacht aantal deelnemers 100

3. IBAN : BE98 1030 6092 8293
4. Hazentriathlon, Hillarestraat 190, 9160 Lokeren

1

Beslissing RVB : Subsidie van 1.50 Eur voor Lok niveau
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We hebben een aanvraag ontvangen van AVLO voor de subsidie van het BK L0 km (en

stratenloop) op 1 aug.

1. Aanvraag lnt Niveau

2. Verwacht aantal deelnemers 1000 Belgen en een 50-tal internationalen

3. IBAN : BE04 0682 1392 4231. BIC : GKCC BE BB

4. AVLO vzw Eikelstraat 6 9160 Lokeren

Beslissing RVB : Subsidie van 250 Eur voor lnt niveau

We hebben een aanvraag ontvangen van het Feestcomité Eksaarde voor de subsidie van

de Blauwbuiktrail op 19 Sep 2020.

1,. Aanvraag lok Niveau

2. Verwacht aantal deelnemers 500

3. IBAN : BE28 0682 1,4L55920

4. Feestcomité Eksaarde : Wissenstraat 9 9160 Lokeren

Het gaat hier niet om een erkende Lokerse vereniging maar om feestcomité

Het gaat om een kinderjogging en dan een loopwedstrijd (6, 1.0 en 16 km)

Beslissing RVB : Subsidie van 150 Eurvoor lokaal niveau

We hebben een aanvraag ontvangen van de buitenbeentjes Judo voor hun jaarlijks

Krekeltornooi op 28 Nov 2020.

L Aanvraag G-tornooi
2. Verwacht aantal deelnemers 85

3. IBAN : BE93 7310 17217067
4. vzw Judoclub Lokeren, Ward De Bockstraat, 9160 Lokeren

ln principe wordt voor een lokaal evenement slechts L50 Eur toegekend. Gezien

het echter over een G-Sport evenement gaat en deze verenigingen veel

moeilijker een budget vinden om dergelijke evenementen te organiseren wordt
naar analogie met vorig jaar voorgesteld om opnieuw 500 Eur toe te kennen

Beslissing RVB : Subsidie van 500 Eur voor G-Niveau

We hebben een aanvraag ontvangen van TC Reinaert voor hun Jeugd en dubbeltornooi
van 6 tot 16 Aug.

1,. Aanvraag Vlaams Niveau

2. Verwacht aantal deelnemers 400

3. IBAN : BE27 001205639773
4. Vzw TC Reinaert, Groenstraat 29, 9'J.60 Lokeren

Beslissing RVB : Subsidie van 150 Eur voor Vlaams 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. Contact
genomen met Stosio maar wenste eerst eens fysisch samen te komen

a

a

o

a

a
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Beslissing RVB : Na Corona meeting plannen met Stosio
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Ve aderi Raad Van B

Seniorensport
De kermisfietstocht van 3 Aug zou toch doorgaan maar met een maximum van 40
deelnemers (met begeleiders wordt 50 personen.

Beslissing RVB : OK voor drankje

MTB voor Rapencross => Beslist tijdsregistratíe niet te gebruiken gezien onzekerheid en
kost.

3. Algemene Vergadering

o De laatste AV vond plaats donderdag 12 Dec om 19u30.
o De volgende AV moest doorgaan op maandag 11 Mei in het stadhuis maar kon wegens

de Coronarichtlijnen niet doorgaan.
o Volgende AV zou op het einde van het jaar moeten plaatsvinden.

l. Normaal wordt deze vergadering vooral georganiseerd om de toegekende
subsidies voor te stellen en om ook om de kandidaat sportlaureaten voor te
stellen. Gezien de periode voor het toekennen van de subsidies nu echter
vervroegd is dient nagegaan te worden wanneer de beste timing zou zijn voor
een AV. Mogelijks zou deze nu best al in Nov georganiseerd.

2. Gezien de corona problematiek is een AV in het stadhuis of in de vergaderzalen
waarschijnlijk geen optie en dient gekozen te worden voor een digitale oplossing
of voor een vergadering in een grote ruimte (fuifzaal). Gezien niet iedereen goed
overweg kan met de digitale manier van vergaderen (Zoom, Teams,...) wordt in
eerste instantie toch weer naar een vergadering in de fuifzaal gekeken

Beslissing RVB : Nagaan welke de ideale datum zou zijn en alvast 26 Nov en 10 Dec
de fuifzaal (proberen) vastleggen. Ook zeker eens de mogelijkheid van de Torenzaal
bekijken.

a

4. Voorbije activiteiten

o Meeste activiteiten afgelast wegens Corona
o 4 Jul : lnhuldiging peddelroute

5. Ovezicht toekomstige activiteiten

o !2 Jul : Hazentriathlon
o 72 Jul : Kruisridders :Dressuur
t I4-!7 jul : Kruisridders : BK Pony
. l Aug : AVLO : Stratenloop en BK 10 km
r 3 AuB : Kermisfietstocht senioren
o 6-16 Aug :TC Reinaert :Jeugd- en dubbeltornooi
o L2 Sep :Vrijetijdsmarkt
o 1.9 Sep : Blauwbuiktrail Eksaarde
c 23Sep :Scholenveldloop
o 26 Sep : Rapencross en initiaties Cyclocross
c 28 Nov : Krekeltornooi
o 19 Dec : Sportgala

.J
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5. Sportdienst

Vanuit de financiële dienst werd gevraagd of het mogelijk is om de gegevens aangaande

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

kerstverlof valt.
Het CBS heeft dit ondertussen goedgekeurd. De periode zal nu dus 1 Sep => 31 aug

worden

a

a

a

De VTM is gepland op 12 Sep en wordt gekoppeld aan de Europese week van de sport. Er

wordt vanuit Sport Vlaanderen een budget vrijgemaakt ter promotie. Er kan onder

andere een startboog, een spelbox, animatie mee worden betaald. Afhankelijk van het

engagement van de verenigingen en de restricties ikv Corona zal beslist worden of de

VTM kan doorgaan.

De sportdienst vraagt het advies voor aanvragen infrastructuurfonds

L. vanwege KFC Eksaarde. De aanvraag behelst Aankoop van groot sporttechnísch

materiaal zoals : dribbeldoelen voor de jeugd, grote doelen A terrein, Aankoop

en constructie van infrastructuur met scorebord, alarmsysteem met camera's en

rookdetectoren, sectionale poort voor afsluiting vergaderzaal, aankoop en

plaatsing zonnepanelen. Het advies is voor de aanvraag en direct ook voor de

betaling gezien alle facturen meegeleverd zijn.

Op zich had niemand van de sportraad problemen bij de aanvraag maar er is

mogelijks een probleem in het reglement voor de zonnepanelen gezien deze ook

voor de elektriciteit in de kantine kunnen worden gebruikt. Het regelement sluit

investeringen in de kantine zelf uit maar laat wel verbeteringswerken toe aan de

technische insta llatie.

De RVB van de sportraad vindt dat energiebesparende en milieuvriendelijke

investeringen in alle gevallen zouden moeten worden aangemoedigd en vragen dat

dit bij een herziening van het reglement expliciet wordt opgenomen om discussies in

de toekomst te vermijden.

Beslissing RVB : Gunstig advíes voor het infrastructuurdossier van KFC Eksaarde en

advíes aan de stad om bij een volgende reglementswijziging specifiek op te nemen

dat energiebesparende en milieuvriendelijke veranderingen aan de technische

installaties weerhouden worden

2. vanwege ïC Reinaert. De bediening van de verlichting van de terreinen gebeurde

vanuit de cafetaria restaurant van de zelfstandig uitbater Restaurant VOS. Door

de coronacrisis is er een verplichte sluiting van de horeca en is de bediening voor

ons niet bereikbaar. Het zou los van deze problematiek ons ook toelaten om de

verlichting nu veel selectiever te gebruiken. Enkel de pleinen die effectief
bespeeld worden kunnen nu afzonderlijk aan en uitgeschakeld worden wat op

termijn een besparing van energie zal opleveren en het milieu ten goede zal

komen. Het advies behelst zowel de aanvraag als de betaling gezien de facturen

al bij de aanvraag zitten : 3679.07euro

4

Beslissing RVB : Gunstig advies voor het dossier en de uitbetaling
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3. Vanwege DIOP : Er was reeds een positief advies gegeven over het dossier voor
de aankoop van een muziekinstallatie en mobiele spiegel. Hier gaat het over het
afrekeningsdossier

Beslissing RVB : Gunstig advies voor de betaling
De sportdienst vraagt het advies voor de geplande steunmaatregelen in de
vrijetijdssector. Alle leden van de RVB hadden daartoe al een werkdocument ontvangen
maar dit werd uiteindelijk vervangen door het document in Bijlage dat specifiek naar de
adviesraden werd gericht.

L De maatregelen werden één voor één toegelicht door de sportdienst.
I Er werd uitgelegd dat een deel van de verkregen financiële steun

(namelijk punt 1 en 2) al gebruikt is om directe ingrepen mogelijk te
ma ken (kwijtschelden huurgelden, concessies, ticketverkoop, kosten
evenementen en ondersteuning jeugdverenigingen om hun
zomerkampen coronavrij te maken).

! Er werd uitgelegd dat 40 %ovan de werkingssubsidie eerstdaags zal
gestort worden gezien men weet dat bepaalde verenigingen nu voor
grote kosten staan en al een tijdje geen inkomsten meer hebben. Dit zou
wat ademruimte moeten geven (punt 3). Dit betreft een vooruitbetaling
en dus geen bijkomende subsidie.

r Er werd uítgelegd dat er in 2020 een extra subsidie van 250 euro wordt
toegestaan aan (punt 4) verenigingen ongeacht hun grootte en dan ook
nog eens een verhoging van 20%o voor de werking (en impulssubsidie).

r Er werd uitgelegd dat er 3 noodfondsen worden opgericht (punt 5), Een

eerste om de derving van inkomsten te compenseren (max. 2000 euro
per evenement), een tweede om kosten te vergoeden die corona met
zich meebrengt (max. 500 euro) en een derde voor projectsubsidies (nog
uit te werken voor 2O2I).

. Al die maatregelen worden geschat op meer dan 340.000 Eur wat nog
meer dan 220.000 Eur onbenut laat. De stad verkiest niet al het
toegekende geld onmiddellijk te verdelen omdat gevreesd wordt voor
een tweed golf en dan zal een tweede reeks maatregelen zich opdringen

2. Naderhand werden een reeks vragen en opmerkingen gegeven en
becom menta rieerd.

' Hoe ziet men de combinatie tussen punt 2 en punt 5: Verenigingen die
via punt 2 al materieel hebben gekregen kunnen nog altijd beroep doen
op de noodfondsen. Uiteraard kunnen ze geen compensatie krijgen voor
aankoop van materieel dat ze gekregen hebben. Hiervoor zal men ook
geen factuur kunnen voorleggen. Alle dossiers zullen dus grondig worden
gecontroleerd zodanig dat kosten geen twee maal worden ingebracht.

r Waarom werden er voor punt 2 enkel voor de jeugdverenigingen
coronaboxen voorzien en ook niet voor de sportverenigingen?
Gezien de jeugdverenigingen allen met eenzelfde problematiek werden
geconfronteerd (coronaproof organiseren van jeugdkampen) en dat
terwijl de meeste monitoren zelf in de blokperiode zaten werd er beslist
over te gaan tot een gecentraliseerde aanpak en aankoop. De behoeften
van de sportverenigingen zijn echter te verschillend (per club en per
federatie). Om die reden werd door het coronateam beslist geen
gezamenlijke aankoop te doen maar een noodfonds in het leven te
roepen.

' Punt 3 : Wat wordt juist verstaan onder de werkingssubsidie : voor de
sportverenigingen valt daar ook de impulssubsidies onder

.

I

o
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Puntje 4: Waarom een vast bedrag van 250 euro? Een vereniging met 50

leden krijgt op die manier evenveel als een vereniging met 500 of meer

leden.
Hierbij werd door de sportdienst toegelicht dat voor een vast bedrag

werd gekozen omdat zo ook de kleinere (cultuur)verenigingen een

(relatief)grotere steun krijgen gezien zij meestal de kleinste financiële

reserves hebben en op die manier toch nog kunnen overleven

Punt 5 : ls er een tegemoetkoming voor de geannuleerde lessen: mensen

die geld terugvragen of kortingen die verenigingen hebben gegeven?
Neen : dit is niet voorzien. Dit zijn beslissingen die door de club zelf ziin
genomen en de steunmaatregelen voorzien daar geen compensatie voor.

Behoort een Zoomabonnement ook tot het covidl-9-proof maken van

danslessen? (noodfonds 2) en indien we dit voortzetten, behoort het dan

ook tot een creatieve oplossing/herdenken (noodfonds 3)?

Volgens wat we nu weten kan dit ingebracht worden. Zal afhankelijk zijn

van het goedgekeurde reglement en de beoordeling door de commissie.

Algemeen : Er blijken geen steunmaatregelen voorzien te zijn voor
personeelskosten. Een VZW kan wel een compensatie krijgen als ze

iemand voltijds in dienst hadden maar dat is voor zo goed als geen

enkele Lokerse vereniging het geval. Er is geen compensatie voorzien

voor mensen die werken op factuur, halftijdse of deeltijdse werknemers

die doorbetaald moesten worden.
De steunmaatregelen zijn voornamelijk gericht op het stimuleren en het

behouden van het verenigingsleven. De maatregelen voor personeel

(Tijdelijke werkloosheid,..) werden op federaal niveau genomen en er

worden bijdeze maatregelen niet hernomen
Er zijn ook nog andere gevallen waar clubs kosten hebben gemaakt die

ze andere jaren niet hebben gemaakt en die ze door de corona crisis niet
(meer) kunnen compenseren. De noodfondsen voorzien daar ook niet

in.

Er werd vanuit de sportraad gesuggereerd om toch nog een speciaal

noodfonds te creëren dat iets meer flexibiliteit voorziet en waar geval

per geval kan bekeken worden of er geen specifieke steun kan worden
gegeven. Het zou immers zonde zijn dat een van de lokale verenigingen

ten onder gaat omdat de reglementen te rigoureus zijn opgesteld en er
geen specifieke steun zou kunnen worden gekregen.

I

I

a

3. Bedoeling is nu een tekst op te maken met het advies van de sportraad die naar

de verschillende bestuursleden kan verzonden worden om dan uiteindelijk een

definitief advies te kunnen uitbrengen en goedkeuren op de volgende

vergadering van de RVB .

De sportdienst wenste ook nog kort een stand van zaken te geven aangaande de

vorderingen van de infrastructuurwerken
7. Het Basketterreintje op het vroegere stationspleintje te Eksaarde is verplaatst

naar de site naast de sporthal. Daar werd een van de (minder gebruikte)

tennisvelden omgebouwd naar basketbalveld. Het vroegere stationsplein zal dus

nu meer ingericht worden als jeugdlocatie daar waar in de omgeving van de

sporthal alle sportvelden zullen gegroepeerd worden.
2. Het huidige tennisveld en basketbalveld op de Nachtegaallaan zal ook vernieuwd

worden (90.000 Eur). Hiervoor is een participatietraject met de buurt lopende.

6
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3. De vergaderzalen in het sportcomplex worden vernieuwd. De Airco wordt
waarschijnlijk nog deze maand geïnstalleerd en de akoestische panelen
waarschijnlijk in Sep

4. ln de sporthal Eksaarde is het volley/basketbalveld vernieuwd. De Zonnewering
komt eind deze week

5. Het dossier voor de LED verlichtíng voor de voetbalvelden vordert. Het bestek
werd vorige week gepubliceerd. Er is 200.000 Eur voorzien en dit bedrag zal
normaal nodig zijn. De vraag van TC Reinaert om ook hun verlichting aan te
passen naar LED verlichting kan dus niet worden ingecalculeerd.

6. Bewatering voetbalvelden. Met de aanhoudende droogte is gebruik van
stadswater voor bewatering van voetbalvelden moeilijk te verantwoorden. De

dienst infrastructuur zal daarom instaan voor het plaatsen en vullen van citernes
(vb. met bemalingswater) om de velden te bewateren. Het bestek voor het
stationsplein van Eksaarde werd in april gepubliceerd. Midden juli is de deadline
voor het indienen van de offertes. De firma's voor het nieuw zwembad hebben
vorige week hun 2" deelofferte voorgesteld. Hierop zal feedback geformuleerd
worden. Zij moeten hun definitief dossier indienen tegen november. Op basis
daarvan zal een ontwerp/firma gekozen worden. Gezien het intensieve
voortraject hopen we op een korte onderhandelingsperiode en willen we eind
2020 de vergunningsaanvraag indienen voor het nieuw zwembad.

7. De tennisterreinen in de Meersstraat zullen worden vernieuwd. Deze zijn
gelegen op het dak van een garage van Tuinwijk. Er is een overeenkomst
gesloten met Tuinwijk om gezamenlijk het dak en de terreinen te vernieuwen.
Bestek voor aanstelling ontwerper werd goedgekeurd in de GR van juni.

:'

,I

7. Sportgala 21Dec

a

a

Vorig sportgala vond plaats op 2L Dec

Volgende sportgala gepland 19 Dec maar er zal moeten worden bekeken hoe dit juist zal
kunnen worden gerealiseerd (minder toeschouwers??). Mogelijks lost het probleem zich
ook deels op gezien er dit jaar minder kampioenschappen zullen zijn en dus mogelijks
ook minder kampioenen.
lndien het niet lukt dan zou er in2OZL een speciale dubbele editie moeten komena

8. Opleidingen en bijscholingen

Wegens Corona momenteel geen plannen

9. Wielerwedstriiden

Lokeren is er in geslaagd om de Rapencross op de cyclocross kalender te plaatsen. Deze
zou doorgaan ep-íJSep => 26 Sep en de eerste van het kalenderjaar zijn.

De 3 kermiskoersen worden afgelast.
De organisatoren denken dat ze te veel verlies zouden draaien indien ze deze
kermisfietstochten zouden organiseren. Ze zullen deze dus dit jaar niet organiseren.
Momenteel ís het nog niet aan de orde maar waarschijnlijk zullen we nog wel een vraag
krijgen wat er moet gedaan worden met de gemaakte kosten

a

a
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Beslissing RVB : lndien er een vraag komt voor een compensatie voor de reeds gemaakte

kosten (vb vergunning en verzekering Cycling Vlaanderen) dan kan dat worden betaald

binnen het voorziene budget

10. Varia

Volgens FC Eksaarde zijn de corona stickers die via de stad te krijgen zijn niet geschikt (geen

afstand,....). Vragen of er geen betere stickers voorhanden zijn.Ziin er andere clubs die

daarmee ervaring hebben?

"
i

a

a

a

De andere clubs weten daar blijkbaar niets van maar de Schepen zal dit uitzoeken

Vergadering Overleg Lokerse Adviesraden - Meest verdienstelijke Lokeraar 25 Jun

o The A-Team genoemd gezien er een grote diversiteit is aan adviesraden en dat er

steeds gezocht wordt naar een oplossing

o Reglement herwerkt voor meer inspraak burger

o Vraag hoe de adviesraden omgegaan zijn met hun werking tijdens de coronacrisis

o Vraag naar specifieke vragen van de verschillende adviesraden.

ln punt 6 werden al een aantal steunmaatregelen voorzien door de stad voor de

sportverenigingen maar vanuit enkele verenigingen was er de vraag of er vanuit de sportraad

zelf geen actie kon worden ondernomen en dit naar analogie met bv de Jeugdraad die in

Coronaboxen heeft voorzien.

o Het momentele budget van de sportraad laat wel een zekere steunactie toe

o De noden van de sportverenigingen zijn echter zeer verschillend en worden dikwijls

door de verschillende sportfederaties aangestuurd. Dat is ook de reden dat de stad

geen algemene ondersteuning heeft voorzien maar heeft gekozen voor een

noodfonds
o Waar wel bijna iedere vereniging (zowel de kleinere als de grotere) een nood aan

heeft is handgel en ontsmettingsgel. Een mogelijkheid zou dus zijn om een

groepsaankoop te lanceren voor dit algemeen materieel en dit dan ter beschikking te

stellen aan de verenigingen voor een verminderde prijs (enerzijds een goedkopere

prijs gezien het in grote hoeveelheid wordt aangekocht en anderzijds een bijdrage

door de sportraad die nog later kan worden bepaald)

Er werd beslist een rondvraag te doen bij de verschillende sportverenigingen om te zien

of er nog een nood is aan dergelíjk materieel en voor welke hoeveelheid ze zouden

intekenen. Ondertussen zal al eens gepolst worden naar de prijs (o.a. via de laatste

aankoop van FC Daknam) om een indicatie te kunnen geven. lndien dit positief wordt

ontvangen moet wel nog bepaald worden welk bedrag er zal worden bijgelegd door de

sportraad

a Einde vergadering 22u40

/-)(t ,(,",'

Volgende vergadering RVB : Di 18 Aug 20u
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Bijlage
Ontwerp Ondersteuning Lokerse verenigingen in Corona-tijd

De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale
besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering
om hen in 2020 eenmalig 87,3miljoen euro ter beschikking te stellen. Het
grootste deel van die middelen (83,9 miljoen euro) wordt verdeeld over de
lokale besturen op basis van de verdeling van de sectorale middelen voor die
drie sectoren (cultuur, jeugd en sport) bij de inkanteling ervan in het
gemeentefonds in 2018. De rest gaat naar de Vlaamse
Gemeenschapscommissie en naar specifieke subsidies voor enkele
randgemeenten rond Brussel.
Het Vlaams Parlement heeft op 17 juni de decretale basis voor deze bijkomende
financiering goedgekeurd. Deze middelen zullen in de eerste helft van juli
worden uitbetaald. Deze decretale basis is terug te vinden in bijlage.
Deze middelen zijn niet geoormerkt. De besteding ervan moet dan ook niet
worden verantwoord en de besturen hoeven er niet specifiek over te
rapporteren. De Vlaamse Regering zal de besteding van de middelen wel
monitoren, op basis van de reguliere digitale rapportering over de BBC-
jaarrekeningen. Het uitgangspunt blijft echter de lokale autonomie en het
vertrouwen in de lokale besturen.

Voorstel om de middelen te besteden en te verdelen:

1. Gederfde inkomsten en uitgaven van de stad ter ondersteuning van de
verenigingen
- Kwijtschelden van huurgelden 13 maart - 8 juni (sport, jeugd, cultuur)
- Kwijtschelden va n concessievergoedingen
- Terugbetalingen van ticketverkopen bij voorstellingen door lokale
verenigingen
- Gemaakte kosten voor evenementen die niet konden gerecupereerd worden
=> Geschatte kost: 121.098,51 euro

2. Aankopen van de stad ter ondersteuning van lokale verenigingen om
hun toekomstige activiteiten en events Covidlg-proof te maken
- Aankoop EHBO-boxen met voldoende beschermend materiaal voor
jeugdverenigingen die op kamp gaan
- De kosten voor de extra logistieke ondersteuning voor events en activiteiten
van verenigingen om deze Covidl9-proof te maken
=> Geschatte kost: 3.000,00 euro

L
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3. Mogelijk cashflowprobleem bU de verenigingen verminderen door een

voorafname op de werkingssubsidies uit te betalen van 40ol0.

De werkingssubsidies voor culturele verenigingen werden reeds voor 100%o

uitbetaald.
De jeugd- en sportverenigingen worden in december uitbetaald. Zij ontvangen

in juni reeds 400/ovàn de werkingssubsidies (berekend op subsidies 2019), die in

mindering worden gebracht bij de werkingssubsidies in december.

=> Geen extra middelen voor nodig

4. Eénmalige verhoging van de werkingssubsidie voor alle erkende lokale
en welzijnsverenigingen in 2020
- Voor elke vereniging een vast bedrag van 250,00 euro in2020
- Voor elke vereniging een verhoging van 200/o op de werkingssubsidie in 2020

=> Geschatte kost 76.347,60euro
5. Noodfondsen voor lokale verenigingen

o Voor alle Lokerse cultuur-, jeugd- en sportverenigingen die geen beroep kunnen

doen op andere vormen van ondersteuning (Vlaamse overheid)'
. Het reglement wordt volgens dezelfde modaliteiten opengesteld voor lokale

welzijnsveren ig ingen met maatscha ppel ij ke zetel in Lokeren.

Noodfonds 1: Annulatie van evenementen omwille van de Covidl g-maatregelen

Minimale voorwaarden "evenement":
o Evenementen met openbaar karakter (niet beperkt tot eigen leden)

vb: Tornooien, fu iven, voorstel I i ngen, g rote eetfestijnen, o ptred ens,...

. Jaarlijks of 2-jaarlijks terugkerend evenement

. Vereniging met werking op grondgebied van Lokeren
o Door de uitgevaardigde Covid-19 richtlijnen in de onmogelijkheid om het

evenement te organiseren in 2020.
. Minimaal 100 deelnemers / bezoekers
. Meerdaags evenement = 1 aanvraag

Vereniging kan 80%o van hun nettoverlies met een max. van 2.000 euro per

aanvraag gesubsidieerd krijgen.
Een dossier bestaat uit:

. Gegevens vereniging

. Beschrijving evenement

. Verklaring winst o.b.v. vorig(e)ja(a)r(en) => voor te leggen via

inkomsten/uitgaven in Exceloverzicht. Het nettoverlies wordt in rekening
gebracht voor het dossier.

o Staving van gemaakte kosten voor gepland evenement die niet werden

teru g betaald d mv factu ren en reken i n g u ittreksels'

=> Geschatte kost: 105.000,00 euro
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Noodfonds 2: Kosten die de vereniging maakt voor het Covidlg-proof
maken van de
werking

o Huur van extra lokalen
. Aankoop materialen

Verenigingen kunnen door middel van een aanvraagformulier en staving van de
gemaakte kosten door facturen en rekeninguittreksels een dossier indienen. De
vereniging kan maximaal 500,00 euro aan gemaakt kosten binnenbrengen.
=> Geschatte kost: 25.000,00 euro

Noodfonds 3 (vanaÍ 2021): Projectsubsidies voor:
- innovatieve, creatieve oplossingen om een evenement "anders" aan te pakken

(met betrekking tot de Covid-19 protocollen)
- impulsen geven aan verenigingen om een werkingen te "herdenken" (met

betrekking tot de Covid-19 protocollen)
- impulsen geven aan vereniging die acties willen opzetten om vrijwilligers

betrokken te houden bij hun werking
- impulsen geven aan verenigingen om acties op te zetten om mensen in

kwetsbare situaties te laten participeren aan hun werking.

Verenigingen kunnen hiervoor een dossier indienen met een maximum van
500,00 per
initiatief.
=> Geschatte kost: 15.000,00 euro

6. Toekomstige initiatieven van de stad
- Initiatieven die verenigingen ondersteunen om toeleiding van
maatschappelijk kwetsbare mensen naar vrijetijdsparticipatie te bevorderen.
Tijdens de maatregelen ter preventie von besmetting met het Covidl g virus (de
"Coronamaotregelen") is gebleken dat maotschappelijk kwetsbare groepen, zoals
personen afhonkelijk von inkomensvervongende tegemoetkomingen, nieuwkomers,
inwoners met een migratieochtergrond, mensen in ormoede, ... de eerste
bevolkingsgroepen zijn, die hun porticipatie oan hetverenigingsleven stopzetten en
ook op dot vlak zeer kwetsboor zijn. Zij zijn vaak klein en/of slecht gehuisvest, hebben
niet de nodige middelen, noch kennis om digÍtoal te partÍciperen. Nochtons is sociool
contactvoor deze mensen vaakvon levensbelong. Om die reden is het oongewezen
om verenigingen te ondersteunen om hun aanbod voor deze inwoners bereikboar te
moken, zonder dat deze verenigingen daarvoor in deze'Corona'tijden extra

financiële ínspanningen moeten doen.

- Begeleidingstrajecten voor verenigingen
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- Vormingen en bijscholingen voor verenigingen

Aloemene orincipes:
Subsidies 2O2O -> toespitsen op de dekking van de geleden schade om op die

manier de werking in de toekomst voort te zetten
Subsidies 2021 -> toespitsen op impulsen geven aan verenigingen om nieuwe

zaken te
introduceren ifu Covidl 9-maatregelen

Financieel overzicht:
Subsidie Vlaamse regering € 568.554,25

Gederfde inkomsten en uitgaven van de stad ter ondersteuning van de

verenrgrngen € 12L.098,51

Aankopen van de stad ter ondersteuning van lokale verenigingen (corona-

boxen) € 3.000,00

Eénmalige verhoging werkingssubsidies €76.347,60

Noodfonds annulatie evenementen € 105.000,00

Noodfonds kosten coronaproof maken van verenigingen € 25.000,00

N oodfonds projectsubsidies € L5.000,00

Toekomstfo n ds ( b evord eri n g vrijetijdsp a rtici patie kwetsba re m en sen,

begeleidingstrajecten voor verenigi ngen, vormingen en bijscholingen €223.L08,L4

Saldo € 0,00
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