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Website: www.sportraad-lokeren.be 

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

 
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 

29 Okt om 20 u 
Zoom meeting 

 
 
De vergadering werd opnieuw op corona veilige manier georganiseerd met gebruik van zoom. In 
tegenstelling tot vorige keer was er geen enkele fysische aanwezigheid toegestaan 
 
De agenda werd verstuurd samen met een google form waarbij al vooraf kon worden gestemd voor 
bepaalde punten. 13 van de 16 bestuursleden hebben deze form ingevuld en een bestuurslid had 
vooraf al zijn advies gegeven over bepaalde punten 
 
Aanwezig Zoom Albert D’Hanis, Hilde Pierssens, Geert De Borger, Bjorn De Vilder, Vanessa Van 

Acker, Stefaan Atmani, Martin Mathys, Walter De Coeyer, Elke De Meester, 
Helena Van Remoortel, Marjoleine De Ridder, Van Hooste Patrick, 

 
Verontschuldigd : Bart Staes, Geert  Vandamme, Benjamin Jacobs, Katleen Lebeer, Geert Van Laere, 

Annemie Willems 
 
Niets gemeld : Alain De Kegel, Jean-Paul Broekaert,  
 
Bjorn De Vilder heeft de zoom meeting opgezet  en de vergadering is gestart om  20 u 00 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Er werden geen specifieke opmerkingen ontvangen (enkel Martin werd toegevoegd aan de Zoom 
aanwezigen) 

Beslissing RVB : Het verslag wordt goedgekeurd 

2. Financiën 

• Situatie :  
a. Zichtrekening : 5.188,54 EUR 
b. Spaarrekening : 22.065,65 EUR 

• Situatie groepsaankoop : Er werden al bestellingen geplaatst door meer dan 20 verschillende 
verenigingen voor een bedrag van ongeveer 4000 Eur. De uitgave voor de sportraad komt 
dus op ongeveer 1000 Eur.  
De kas kan dus nog wel tegen een stootje. => Unanieme beslissing RVB voor verderzetten  

• Aankoop mondmaskers Seniorengroep : Juist na mijn vorige mail is Tom Duquet bij mij 
geweest met het voorstel om voor de medewerkers aan de volksspelen (en andere 
activiteiten senioren) mondmaskers aan te kopen. Gezien dit jaar bijna geen budget werd 
gebruikt op het budget seniorensport zag ik dat niet als een probleem. De volksspelen zijn 
ondertussen afgelast maar we veronderstellen dat de mondmaskers nog voor andere 
activiteiten zullen kunnen worden gebruikt. De uiteindelijke prijs is 262,35 Eur 

http://www.sportraad-lokeren.be/
mailto:Patrick.van.hooste@lokeren.be
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Opgemerkt werd dat dit principe eventueel kan worden uitgebreid naar alle medewerkers 
sportdienst of sportverenigingen. Gezien het groot aantal sporters in Lokeren (> 10.000 

leden) is dat echter iets wat de kas niet kan dragen.  
 
Goedkeuring RVB voor de betaling van 262,35 Eur  

• Sinds 2017 betaald de sportraad de accommodatiekosten (zwemmen) voor de G-Sport (met 
een max van 500 Eur/jaar). Tijdens de RVB van 14 Sep 2017 werd dan ook beslist dat dit best 
ook kon uitgebreid worden naar De Sperwer die o.a. Netbal speelt. Ik had dan de 
verantwoordelijke proberen contacteren maar zonder succes. Ik heb de verantwoordelijke 
onlangs ontmoet en blijkbaar was een langdurige ziekte de reden van het niet inpikken op 
het voorstel.  
Ze zijn wel geïnteresseerd om daar nu gebruik van te maken.  
  
Goedkeuring RVB voor zelfde principe als de andere G-sporters. 
 De secretaris stelt de Sperwer op de hoogte. 

• De sportraad krijgt een jaarlijkse toelage van 18000 Eur van de stad Lokeren. Daarmee 
worden o.a. de driedaagse, het sportgala, de subsidies voor tornooien en de werking van de 
seniorensport en de sportraad (vormingen, website, secretaris, vergaderingen, 
promotiematerieel…) mee betaald. In een normaal werkingsjaar houden we daar altijd nog 
een mooi restbedrag aan over waarmee we dan een grotere investering kunnen doen (3 x 
outside fitness,  materieelkarren,…). Het is echter al 3 jaar geleden dat we nog een grote 
uitgave hebben gemaakt. 
We zijn in 2020 dan ook gestart met een overschot van 19000 Eur en rekening houdend met 
de jaarlijkse toelage 2020 is ons budget op dit moment zelfs opgelopen tot meer dan 
27.000 Eur (zelfs na de kosten van de groepsaankoop). Om die reden hebben werd vanuit 
een beperkte groep (Voorzitter, penningmeester en secretaris) enkele scenario’s bekeken en 
vertrekkende van de volgende hypotheses :  

a. Alle clubs (groot en klein) kunnen wel een financiële steun gebruiken 
b. Een vast bedrag per vereniging is niet eerlijk naar de grotere clubs toe, een bedrag 

per sportend lid is dan weer moeilijk en zou nog weinig overlaten aan de kleinere 
clubs 

c. De clubs die zeker een (grotere) steun verdienen zijn deze die G-Sport aanbieden. We 
dachten daarbij zelfs aan een groter bedrag (200 Eur) voor de specifieke G-Clubs 
(Feniks en Molenkrekels) en een kleiner bedrag (100 Eur) voor deze die een 
(kleinere) G-afdeling hebben (Judo, badminton, klimmen en paardrijden).  

Vanuit dat perspectief werd in de Google Form ter voorbereiding van de vergadering 
gevraagd te kiezen uit twee scenario’s (al dan niet met steun voor de G-sport). Tijdens de 
vergadering bleek dan dat die aanpak niet echt werd geapprecieerd gezien het voorstel 
uitging van een beperkt aantal van de leden en te weinig rekening hield met de grootte van 
de club (aantal leden). Er werd wel een consensus bereikt aangaande het principe om 
ongeveer 18.000 Eur te besteden met voor de G-sport een extra. Bjorn ging een voorstel 
uitwerken, de secretaris ging een voorstel uitwerken en uiteraard ging het scenario dat het 
meest stemmen had behaald via de Google Form ook als optie worden meegenomen. De 
verschillende opties zouden dan via een Google form worden verspreid voor een dringende 

keuze. 

 
Goedkeuring RVB voor uitwerking andere opties (+/- 18.000 Eur met 800 Eur voor G-sport). 
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Bjorn en de secretaris werken de opties uit en de secretaris stuurt deze rond via een Google 
Form voor de definitieve keuze. Naderhand wordt de keuze kenbaar gemaakt en kan de 
subsidie worden gestort aan de verenigingen. 
 
Deze opties konden uiteraard niet tijdens de vergadering zelf worden weergegeven maar 
gezien deze bij het opmaken van het verslag al werden opgemaakt worden die hierna 
(synthetisch) weergegeven  

a.  Voorstel Bjorn 1 : 50 Euro vast per vereniging en dan 1,3 Euro per lid. 
Totaalbedrag (met G-subsidie) : 18.029 Eur 

b. Voorstel Bjorn 2 : 100 Eur minimum per vereniging en dan per 100 ledend naar boven 
tot een maximum van 1450 Eur. Totaalbedrag (met G-subsidie) : 16.650 Euro 

c. Voorstel Mijzelf : 50 Euro vast per vereniging en dan 13 Euro per 10 leden maar met 
een minimumbedrag per vereniging van 100 Eur. De bedragen worden afgerond naar 
het tiental. Is eigenlijk bijna hetzelfde als het voorstel 1 van Bjorn maar we werken 
met iets rondere bedragen (tientallen) en iedere vereniging krijgt dus minimum 100 
Eur. Het is voor onze penningmeester iets gemakkelijk. Totaalbedrag (met G-
subsidie) : 17.680 Euro 

d. Oude voorstel met de meeste voorkeur in de vorige Google Form : De kleinste 
verenigingen krijgen 150 Eur, er wordt met stappen van 50 Euro naar boven gegaan 
en de grootste vereniging krijgt 500 Eur. Is iets voordeliger voor kleine clubs en 
benadeelt uiteraard de clubs met veel leden.  Totaalbedrag (met G-subsidie) : 16.350 
Euro 

 

3. Algemene Vergadering  

• De laatste AV vond plaats donderdag 12 Dec om 19u30.  

• De tussentijdse AV moest doorgaan op maandag 11 Mei in het stadhuis maar kon 
wegens de Coronarichtlijnen niet doorgaan.  

• Volgende AV zou op het einde van het jaar moeten plaatsvinden. Een fysische 
vergadering is volledig uitgesloten en de meeste bestuursleden zijn dan ook gewonnen 
om de vergadering te vervangen door een verslag (digitale presentatie met verslag) 
waarbij de voorbije werking van de sportraad wordt toegelicht( uitgaven, adviezen,…) en 
eventueel een enquête met de vraag hoe de sportraad in de toekomst zou moeten 
werken. Mogelijks kunnen we dit toch nog via een zoom organiseren. 
 

4. Voorbije activiteiten  

• 26 Sep : Rapencross (zonder publiek) 

• 11 Okt : AVLO BK Lopen 

• Meeste andere activiteiten afgelast wegens Corona 
 

5.  Overzicht toekomstige activiteiten 

• 19 Dec : Sportgala 

• Meeste andere activiteiten afgelast wegens Corona 
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6. Sportdienst  

• Via een Google Form werd advies gevraagd aan de RVB voor 6 Okt voor de 
erkenningsdossiers van drie clubs. In totaal hebben 13 personen geantwoord en de 
(grote) meerderheid adviseerde positief. Hier de details aangaande de stemming  

 
1. Padel Club Lokeren : unaniem positief advies voor erkenning 
2. Ski-Xpert : positief advies gezien een meerderheid van 11 tegen 2 

a. 11 personen positief advies voor erkenning mits de verzekering in orde 
werd gebracht (is ondertussen gebeurd) 

b. 2 bestuursleden hadden bedenkingen die ofwel niet volledig gegrond zijn 
of mogelijks terecht zijn maar niet zo in het reglement voorzien zijn   

3. Erazo Ponyclub : unaniem positief advies voor erkenning 
 

De gegeven adviezen worden in dit verslag bevestigd door de RVB 
 

 

• Via dezelfde Google Form werd tevens advies gevraagd aan de RVB voor 6 Okt voor de 
het infrastructuurdossier van FC Daknam met betrekking tot   

1. Aankoop alarminstallatie  
2. Verhardingen rond hun terrein voor plaatsing van doelen  
3. Plaatsing zonnepanelen  
 

In totaal hebben 13 van de 16 bestuursleden een advies uitgebracht 
waaronder 12 positieve adviezen. 

 

Het gegeven advies wordt in dit verslag bevestigd door de RVB 
 

 

• Steunmaatregelen : Het volledige pakket steunmaatregelen werd besproken en 
behandeld in de gemeenteraad van laatste maandag. De mededeling is te vinden op de 
website van de stad.  

1. Alle erkende sportverenigingen krijgen een vast bedrag van 250 Eur. 
2. De subsidies worden in 2020 met 20% verhoogd. 
3. Verenigingen kunnen kosten en/of inkomstenderving door annulatie van 

evenementen in 2020 omwille van COVID-19-maatregelen tot 80 % recupereren 
4. Verenigingen kunnen kosten die de vereniging maakt voor het coronaproof 

maken van de werking in 2020 en 2021 deels recupereren. Hierbij wordt een 
verschil gemaakt tussen verenigingen die werking hebben in een stedelijke 
accommodatie (tot 500 Eur) en de andere verenigingen (tot 1000 Eur) 

5. Er kunnen projectsubsidies verkregen worden voor initiatieven vanaf 2021 
 
De besluiten en de verschillende aanvraagformulieren werden al naar de 
verschillende verenigingen doorgestuurd. Er waren al enkele kleine vragen die zich 
stelden i.v.m. de benaming gemeentelijke accommodaties en de sportdienst heeft 
daar een antwoord op gegeven. 
 
 
 

https://www.lokeren.be/nieuws/2020/10/26/cultuur-jeugd-en-sportsector-ontvangt-meer-dan-half-miljoen-euro-coronanoodfonds
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• Vraag advies infrastructuurfonds : We hebben last minute ook nog een 
infrastructuurdossier binnengekregen voor advies. 
 

a. Aanvrager is de nieuw erkende Padel Club Lokeren (PCL) die al iets meer dan een 
jaar bestaat maar nu al wil uitbreiden 

b. De club heeft 100 leden en een 50 tal leden op wachtlijst. Ze hebben 3 
Padelterreinen en willen er nu nog 2 bijzetten. 

c. De aanvraag voor de aanleg zelf werd reeds goedgekeurd door de gemeenteraad  
d. Project zou nog starten in 2020 en zou in totaal 54.000 Eur kosten  
e. Enige specificiteit aan dit dossier is dat de terreinen eigendom zijn van een 

particulier (tevens de voorzitter van de vzw) maar op zich is dit in het reglement 
geen reden om niet toe te kennen en is dat trouwens in het verleden ook al het 
geval geweest (Klimzaal Den Dam) 

f. Zij wensen dus beroep te doen op het infrastructuurfonds 

 

Er werd een positief advies gegeven door de RVB 

 

• Subsidies : Het is het eerste jaar dat de subsidies 15 Okt moesten binnen zijn. Vorige 
jaren was dat pas 15 Nov en werd dan een advies aangaande de subsidies gevraagd op 
de laatste RVB van dec (+/- 10 Dec). Dit  jaar is het wat sneller gegaan en zijn de 
berekeningen nu al beschikbaar. De uiteindelijke resultaten werden in een Bijlage 
meegestuurd met de agenda maar dit zijn de principes: 
 

• Er zijn 54 verenigingen die recht hebben op een subsidie 
o Ten opzichte van vorig jaar hebben 3 verenigingen hun erkenning verloren 

(MOB, Elite Gym en Sporting Lokeren Jeugd) en hebben dus geen recht meer 
op subsidies.  
Gezien Stad Lokeren een engagement had genomen t.a.v. Sporting Lokeren 
Jeugd vzw krijgt die een aparte steun (buiten het subsidiebudget). Dit laatste 
werd kort toegelicht door de schepen 

o Ten opzichte van vorig jaar zijn er 5 bijkomende verenigingen (Rugbyclub, 
Tao-Do, PCL, Ski-Xpert en Erzao) 
 

• Voor de ganse legislatuur is er 35.600 Eur ingeschreven voor BPS1 en 33.600 Eur voor 
BPS2. Ten gevolge van de steunmaatregelen wordt dat bedrag in 2020 verhoogd met 
20%  
- Bedrag 35.600 euro BPS 1 + 7120 euro = 42720. Van dit bedrag werd reeds 

12.928,2 Eur voorschot betaald 
- Bedrag 33.600 euro BPS 2 + 6720 euro = 40320. Van dit bedrag werd reeds 

9.054,92 Eur voorschot betaald 
 

• De RVB werd er op gewezen dat Er reeds een voorschot werd betaald (40% op basis 
van de subsidie van vorig jaar) en dat deze voorschotten dus nog in mindering zullen 
moeten gebracht worden van de berekende bedragen 
 

• De bedragen werden dan uitgerekend per vereniging en meegestuurd met de agenda 
zodat iedereen deze kon controleren. Deze bedragen worden hieronder 
weergegeven. 
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CLUBNAAM  Subsidie BPS1   Sportvereniging  Subsidie BPS 2  

Aikidoclub TaiWa Lokeren  €                   329,71   Atletiek Vereniging Lokeren vzw  €              6.575,98  

Atletiek Vereniging Lokeren vzw  €               3.495,08   Climbing Team De Dam vzw  €                  314,77  

Aurora Dans vzw  €                1.370,75   Dansschool D.I.O.P. vzw  €                  919,12  

BBC Eksaarde vzw  €                   719,65   GE-BAEK vzw  €                  616,94  

BBC Lokeren vzw  €                  947,77   Judoclub Lokeren vzw  €                 325,26  

Climbing Team De Dam  €                  709,58   Karate Club Lokeren vzw  €                 767,50  

Dansschool D.I.O.P. vzw  €                1.373,27   LokerseDansclub  €                  237,12  

De Molenkrekels  €                1.077,15   Lokerse Zwemvereniging vzw  €               1.807,28  

De Schuur vzw  €                  457,79   Orka vzw  €                 807,90  

De Torenschutters vzw  €                  279,22   Padel Club Lokeren (PCL)  €                     6,30  

Domestic Dog vzw  €                  233,36   Ski-Xpert  €                 230,83  

DVC Eksaarde vzw  €                   647,17   TC Reinaert vzw  €              4.760,30  

Erazo Ponyclub vzw  €                  759,50   The Fighters Academy Lokeren vzw  €                   94,43  

FC Daknam vzw  €                1.081,39   Turnkring VGL vzw  €               2.091,09  

FC Eksaarde vzw  €                1.140,75   VVW-Lokeren vzw  €                  138,50  

Feniks Lokeren  €                   547,14   XL Rope & Dance  €                 285,39  

GE-BAEK vzw  €                   711,77   BBC Eksaarde vzw  €                 776,95  

Handbal Lokeren vzw  €                1.358,22   BBC Lokeren vzw  €               1.164,63  

Hockeyclub Lokeren vzw  €                1.502,57   DVC Eksaarde vzw  €                  320,01  

Judoclub Lokeren vzw  €                  854,90   Handbal Lokeren vzw  €               2.156,14  

Kajakclub Triton Lokeren vzw  €                  388,30   Lokerse BC vzw  €              2.850,73  

Karateclub Lokeren vzw  €                   713,68   VC Panda's vzw  €               1.972,53  

Kon schuttersgilde St Sebastiaan vzw  €                   263,14   FC Daknam vzw  €               1.259,06  

Kruisridders Eksaarde Doorslaar   €                  492,30   FC Eksaarde vzw  €               1.053,94  

Lokerse BC vzw  €                1.555,67   Hockey Lokeren vzw  €               1.829,94  

Lokerse Dansclub  €                  699,36   SK Lokeren Doorslaar vzw  €               4.564,10  

Lokerse Minivoetbalkern  €                   414,22   De Torenschutters vzw  €                    17,84  

Lokerse Zwemvereniging vzw  €                 1.156,91   Erazo Ponyclub vzw  €                 885,54  

Orka vzw  €                  734,32   Kruisridders Eksaarde Doorslaar   €                 276,99  

PC Lokeren vzw  €                   241,13   Stal de Vogelzang vzw  €               1.212,90  

PC Reynaert vzw  €                  452,05     €            40.320,00  

PCL  €                  307,04     
Rugby Club Lokeren vzw  €                  320,40     
SK Lokeren Doorslaar vzw  €                1.999,94     
Ski-Xpert  €                  335,07     
Stal De Vogelzang vzw  €                 1.641,21     
TAO-Do  €                  266,45     
TC Reinaert vzw  €               2.445,82     
Tenkai vzw  €                  694,03     
The Fighters Academy Lokeren vzw  €                  446,67     
TTC Lokeren vzw  €                  245,00     
Turnkring Voor Geest & Lichaam vzw  €                2.007,12     
VC Panda's vzw  €                1.595,35     
VL@S Lokeren  €                  539,86     
VVW-Lokeren vzw  €                   751,55     
WTC Bosparkspurters  €                   317,62     
WTC De Ledecrossers  €                   242,71     
WTC De Raepespurters vzw  €                   186,08     
WTC Eksaarde  €                  200,75     
WTC 't Hemelrijk  €                   289,21     
WTC Torentrappers Lokeren   €                   274,51     
XL Rope & Dance  €                  208,26     
Zaalvoetballiga Lokeren  €                  322,06     
ZVC Nationaly  €                   183,40     
     
     
Elite Gym Lokeren vzw  €                    79,86   Voorschot ontvangen op basis van vorig jaar 
Move On Beatzz vzw  €                   112,22   

  €             42.720,00     

 
 
De RVB gaf een positief advies voor de opgegeven bedragen, rekening houdend dat die nog 
zullen verminderd worden met het reeds uitbetaalde voorschot 
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• Helena wenste verder nog volgende mededelingen te doen  
o De Coronamededelingen (zeker de laatste week) zijn zeer verwarrend 

verlopen. Dit is te wijten aan de steeds wisselende regels en de 
tegenstrijdigheden in de communicatie van de regering en de uiteindelijke 
wetteksten. Lokeren heeft reeds beslist om, geen bijkomende beperkingen 
op te leggen bovenop deze van het bovenlokaal niveau. De laatste regels zijn 
te vinden op de website van Lokeren. 

o Er is een nieuwe sportpromotor (Lore Beck)  en zal onder andere de G-sport 
onder de loep nemen. Bjorn (DIOP) is al direct geïnteresseerd en kreeg ook 
mee dat Sport Vlaanderen dergelijke initiatieven subsidieert 

o Er is een nieuw project opgestart (Vélokeren) als aanloop naar het BK 
Veldcrossen en om de mensen aan te moedigen hun fiets meer te gebruiken. 
Mogelijks komt er nog een vraag tot medewerking voor een enquête 
aangaande het gebruik van de fiets als transportmiddel naar de 
sportvereniging 

o Er zijn twee kandidaturen op de S&J dienst (redder en medewerker 
spelotheek) 

o De sportdienst probeert een zicht te krijgen op de geografische spreiding van 
de petanquepleintjes en de nood aan bijkomende pleintjes in Lokeren. 

 

7. Sportgala 21 Dec 

• Vorig sportgala vond plaats op 21 Dec en  het volgende sportgala is gepland 19 Dec. Er zal 
echter moeten gekeken worden hoe dit zal kunnen worden georganiseerd want onder de 
huidige vorm zal het immers niet kunnen doorgaan.  
 

• De WG Sportgala is donderdag 20 Okt al eens samen gekomen en we bouwden verder op de 
beslissingen van vorige RVB (kampioenen zouden moeten kunnen gehuldigd worden maar 
laureaten stellen we best een jaartje uit). Gezien de slechte corona resultaten is het zeker 
een sportgala zonder publiek  maar we hebben een alternatief gezocht waarbij we er nu aan 
denken om iedere kampioen te laten fotograferen door een professioneel fotogra(a)f(e) en 
hun dan de foto te schenken als aandenken.   
 

• De foto’s zouden genomen moeten worden op 19 Dec (voormiddag en eventueel 
namiddag) in het Sport- en Jeugd Centrum. We houden momenteel nog de optie 
open dit te doen in de ontmoetingsruimte, de fuifzaal of zelf de sportzaal. Die 
beslissing zal later nog moeten genomen worden (in principe in overleg). We dachten 
te beginnen om 9 u maar hoelang het zal duren hangt dus af van het aantal te nemen 
foto’s maar ook de tijd nodig per foto. 
 

• Het aantal foto’s zal uiteraard afhangen van het aantal ingediende kampioenstitels. 
Gezien de Coronacrisis het sportgebeuren heeft verstoord zal dit waarschijnlijk wel 
minder zijn maar om u een idee te geven waren er vorig jaar 60 individuele 
kampioenen en 20 kampioensteams. Wij zijn ondertussen gestart met het opvragen 
van de titels (via Google Form) en daarbij wordt specifiek gevraagd wie er een foto 
wil of daarin niet is geïnteresseerd. Hieronder al de formulieren die beschikbaar zijn 
gemaakt 

o Google form individuele kampioen : https://forms.gle/FXQck588s2KJcsAj6  
o Google form kampioensploeg of team : 

https://forms.gle/HEMBgLEt796prGLF6 

https://forms.gle/FXQck588s2KJcsAj6
https://forms.gle/HEMBgLEt796prGLF6
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• De foto’s zouden moeten genomen worden in een representatief kader (specifiek 
sport decor) waarbij de kampioenen kunnen gefotografeerd worden met hun beker. 
Gezien er een fundamenteel verschil is in het fotograferen van een winnende ploeg 
en het fotograferen van een individuele kampioen denken we aan 2 aparte decors. 
Het uitdenken van de decors zien we als een deel van de taak van de fotogra(a)f(e) 
maar uiteraard helpen we graag met de benodigde attributen indien we die 
beschikbaar hebben. 
 

• Aan de kampioenen kunnen we de keuze laten de foto te nemen in sporttenue of in 
gewone kledij en al dan niet met eventuele andere medailles/bekers/aandenken.   
 

• Uiteraard zullen de foto’s niet onmiddellijk ter beschikking zijn.  De digitale versie zal 
hun naderhand uiteraard ter beschikking worden gesteld maar om er toch iets 
“memorabel” van te maken zouden we de uiteindelijke foto aan hun overmaken met 
een passe-partout.    
 

▪ De uiteindelijke foto mag niet te klein zijn maar de passe-partout mag zeker 
niet groter zijn dan een A4. 
 

▪ De passe-partout is bij voorkeur een gesloten versie (omslag) en we willen er 
op de binnenkant liefst een woordje op kwijt (Schepen/Voorzitter) en ook de 
logo’s van Sportraad/Stad Lokeren 
 

• Er zijn momenteel al twee offertes binnen maar deze zijn nog iets te onduidelijk om 
deze te kunnen vergelijken. Bovendien hebben we momenteel nog geen idee 
hoeveel de passe-partout ons zou kosten.  
 

• Via de google form werd naar de mening van de bestuursleden gevraagd en de 
overgrote meerderheid was akkoord met dit principe. Tijdens de Zoom meeting werd 
wel gevraagd om, naast de reeds twee gecontacteerde fotografen ook nog de 
huisfotografen van AVLO en DIOP te contacteren.  
 

• Het is nu nog iets te vroeg maar ten gepaste tijde zullen we nagaan hoeveel 
bijkomende helpers we nodig hebben en dan hopen we uiteraard op enkele 
helpende handen (zeker al voor het uitpakken en uitdelen van de bekers) 

 

De RVB heeft het principe goedgekeurd (afhalen beker en nemen foto 

goedgekeurd) en bijkomende offertes zullen worden opgevraagd 
 
 
 

8.  Opleidingen en bijscholingen 

Wegens Corona momenteel geen plannen  
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9.  Wielerwedstrijden 

• De Rapencross is toch doorgegaan maar zonder  publiek.  

• De vraag is gesteld vanuit de dienst evenementen wanneer de driedaagse ging doorgaan 
volgend jaar.  
De wieler 3-daagse zou volgend jaar doorgaan op : 

• Zondag 01/08/2021 Heiende 

• Woensdag 04/08/2021 Bergendries 

• Vrijdag         06/082021 Doorselaar 
 

 

10.  Varia 

• Wijziging structuur/werking sportraad   
Vorige vergadering werd nagegaan of de huidige structuur met de secties wel een ideale 
werking garandeerde. Gezien (na bevraging via een Google form) geen duidelijk besluit 
kon worden genomen voor of tegen het bestaan van de secties opperde Benjamin dat er 
nog andere mogelijkheden waren die een meer participatief beleid toelaten en dat hij 
bereid was daarvoor een voorstel op papier te zetten. Dit geeft ons uitzicht op een derde 
optie die mogelijks de verdeeldheid wegneemt.  Hierbij werd wel geopperd door de 
voorzitter dat de secties statutair voorzien zijn en dat om het even welke oplossing er 
gekozen wordt, het niet aan de RVB is om die in te voeren maar dat dit door de AV zal 
moeten worden aanvaard en goedgekeurd.  Benjamin kampt blijkbaar echter met 
gezondheidsproblemen en heeft het bovendien druk gehad op het werk. Benjamin heeft 
dus niets kunnen uitwerken.  
 

• Geert De Borger wenste wat meer duidelijkheid over de subsidies voor de veldcrossen en 
de mogelijke return gezien er nu zonder publiek werd gereden. Hierop werd gesteld dat 
er voor de huidige Rapencross maar een derde van de subsidie werd gegeven en dat 
enkel voor het BK er een zekere return wordt verwacht. 
 

• Einde vergadering 21u20  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Volgende vergadering RVB :  In functie van de noodzaak
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