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Website: www.sportraad-lokeren.be 

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

 
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 

17 Dec om 18 u 30 
Zoom meeting 

 
 
De vergadering werd opnieuw op corona veilige manier georganiseerd met gebruik van zoom.  
 
Aanwezig Zoom Albert D’Hanis, Geert De Borger, Hilde Pierssens, Bjorn De Vilder, Vanessa Van 

Acker, Benjamin Jacobs, Geert Van Laere, Alain De Kegel, Stefaan Atmani, Martin 
Mathys, Geert  Vandamme, Walter De Coeyer, Elke De Meester, Helena Van 
Remoortel, Marjoleine De Ridder, Van Hooste Patrick, 

 
Verontschuldigd :  Katleen Lebeer, Bart Staes, Annemie Willems 
 
Niets gemeld : Jean-Paul Broekaert,  
 
Bjorn De Vilder heeft de zoom meeting opgezet  en de vergadering is gestart om  18u30 

1. Goedkeuring vorig verslagen bekrachtiging adviezen 

Er werden geen specifieke opmerkingen ontvangen  

Beslissing RVB : Het verslag wordt goedgekeurd  
 
De RVB van de sportraad heeft via elektronische stemming een advies uitgebracht aangaande 
het infrastructuurdossier ingediend door Hockey Club Lokeren vzw met betrekking tot   
1. Aanleg van paden 
2. Voorzien tribunes 
3. Aanleg terras 

 
In de initiële aanvraag was bij het uitvoeren van de aanleg van de paden en de tribune ook de 
aanleg van een terras verwerkt. Na verdere uitklaring werd het gedeelte voor de aanleg van het 
terras becijferd en wordt er van uit gegaan dat deze kosten niet zullen worden ingebracht.  
Een advies werd via mail opgevraagd en 12 van de 16 bestuursleden hebben een advies 
uitgebracht waaronder 11 positieve adviezen. 
 
De Sportraad bekrachtigt het positief advies voor zover de aanleg van het terras niet mee in 
rekening gebracht wordt bij de berekening voor het toe te kennen subsidiebedrag. 
 
De RVB van de sportraad heeft via elektronische stemming een advies uitgebracht aangaande het 
infrastructuurdossier ingediend door VVW-Lokeren vzw met betrekking tot   
1. Renovatie van de sanitaire ruimte (toiletten, wastafel) 
2. Nieuw rek voor opberging van 6 zeilbootjes 
3. Renovatie van de houten aanlegsteiger 

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

De Sportraad bekrachtigt het positief advies  

http://www.sportraad-lokeren.be/
mailto:Patrick.van.hooste@lokeren.be
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2. Financiën 

• Situatie :  
a. Zichtrekening :   5.129,69 EUR 
b. Spaarrekening :  4.065,65  EUR 

• Subsidie seingevers werd doorgestort gezien dit een jaarlijks item is 
 

• Aansluiting Cycling Vlaanderen mag worden betaald 
 

• Subsidie AVLO BK : zij hadden een subsidieaanvraag ingediend voor hun stratenloop/BK 
begin Aug. We hebben het bedrag dan niet gestort omdat die is niet kunnen doorgaan maar 
zij hebben toch nog een editie kunnen laten doorgaan tussen de lockdowns door. Ze hebben 
geen nieuwe aanvraag ingediend maar eigenlijk is het maar fair dat de subsidie alsnog wordt 
toegekend gezien ze toch de organisatie hebben kunnen laten doorgaan ondanks de corona 
problematiek 
Beslissing RVB : De subsidie van 250 Eur (Int niveau) mag alsnog worden toegekend 
 

• Kosten sportgala :  

• Andere jaren betaald de sportraad de bekers voor de laureaten en de sportdienst 
deze voor de kampioenen. Momenteel worden er enkel bekers uitgereikt voor de 
kampioenen en deze zullen opnieuw door de sportdienst worden betaald  

• Gezien de sportraad dit jaar geen receptie hoeft te organiseren en ook geen andere 
kosten heeft (optredens, presentatie, bekers,…) zullen de andere kosten (fotografe, 
foto’s en  Broodje/drankje voor de medewerkers) door de sportraad worden betaald. 
De fotografe zou toch Kim Pots zijn omdat Elke te duur is en er geen voorstellen zijn 
gekomen van de huisfotografen van AVLO/DIOP 

Beslissing RVB : De sportraad betaald de andere kosten voor de sporthuldiging  

3. Algemene Vergadering  wordt jaarverslag 

a. Inleiding van de Voorzitter (reeds ontvangen) 
b. Samenstelling sportraad en RVB (60 verenigingen en 16 RVB) 
c. Financieel verslag 

                                                               i.      Toelichting algemene kosten en uitleg waarom we dit jaar een (groot) 
overschot hadden 

                                                             ii.      Gegeven subsidies : 3 evenementen, G-sport (met uitbreiding naar de 
sperwer) 

                                                           iii.      Seniorensport  
                                                           iv.      Toelichting groepsaankoop en kost voor de Sportraad (+/- 1000 Eur) 
                                                             v.      Toekenning eenmalige subsidie (17650 Eur) 
                                                           vi.      Overzicht tabel van de uitgaven 

d. Adviezen 
e. Mededelingen Sportdienst (infrastructuurwerken, vorderingen zwembad,…) 
f. Slotwoord (voorzitter en/of schepen) => (Albert en Marjoleine?)  

• Bedoeling zou ook zijn bij het rondsturen van dit verslag om een google form bij te sluiten 
waar de verenigingen hun akkoord kunnen geven op het financieel verslag, hun 
mening/voorstellen over de hervorming van de secties, aangeven hoe de sportraad hun 
verder kan ondersteunen,… (ik zou het antwoord op die enquête ook laten meetellen als 
deelname aan de AV 2020). 
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4. Voorbije activiteiten  

• 11 Okt : AVLO BK Lopen 

• 19 Dec : Sporthuldiging 

• Meeste andere activiteiten afgelast wegens Corona 
 

5.  Overzicht toekomstige activiteiten 

• Meeste activiteiten afgelast wegens Corona 

6. Sportdienst  

• We hebben last minute twee infrastructuurdossiers binnen gekregen voor advies. 
 

a. Eerste aanvraag is opnieuw van de Hockeyclub die naast de voorgaande werken 
(tribune en terras) ook een aparte buitenverlichting wil plaatsen om zo te 
vermijden dat telkens de veldverlichting moet blijven branden. De werken zijn 
eigenlijk al uitgevoerd en het gaat hier dus zowel om het advies aangaande de 
aanvraag als de betaling 

 
Er werd een positief advies gegeven door de RVB 
 
b. Tweede advies behelst de betaling van de facturen ingediend door FC Daknam 

voor de alarminstallatie en de zonnepanelen. Er was al een positief advies voor 
het dossier zelf. Dit advies is dus voor de uitbetaling  

 
Er werd een positief advies gegeven door de RVB 

 
• De vraag werd gesteld of er al nieuws was aangaande de uitbetaling van de 

noodfondsen. In principe zijn voor sport de meeste dossiers duidelijk en werden overal 
de nodige verduidelijkingen verkregen. Zaken die specifiek niet in het reglement worden 
voorzien worden automatisch uitgesloten. Voor de dossiers waar er problemen waren 
werden er bijkomende bewijzen opgevraagd. De dossiers die in orde zijn zullen normaal 
op het volgende CBS komen en de uitbetaling zou dan nog dit jaar kunnen gebeuren. De 
dossiers die (nog) niet in orde zijn zullen dan op de eerste CBS van volgend jaar worden 
behandeld en kunnen dan in de loop van januari/februari worden uitbetaald. 
 

• Vanessa vroeg of er een specifieke regeling was voor clubs die gebruik maken van eigen 
infrastructuur. Helena antwoorde daarop dat dit in het reglement voorzien is en dat deze 
dus een grotere compensatie kunnen krijgen. 
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7. Sportgala 21 Dec 

• Ieder jaar worden in december de Lokerse laureaten verkozen die een bijzondere 
sportprestatie hebben geleverd in het afgelopen jaar. Wegens de COVID-19 besmetting 
werd het sportgebeuren in 2020 echter volledig in de war gestuurd. Vele competities 
hebben geen normaal verloop gehad en andere hebben zelfs totaal niet kunnen 
doorgaan. Om die reden leek het geen goed idee om een dergelijke verkiezing te houden 
in 2020. 
 

• Dit verstoorde sportlandschap belet echter niet dat er toch nog specifieke competities 
zijn kunnen doorgaan waardoor we in Lokeren toch opnieuw meer dan 40 individuele 
kampioenen en een 8-tal teams op het hoogste schavot mochten staan.  
 

• De huldiging kon dit jaar spijtig genoeg niet op de klassieke manier doorgaan met 
optredens en een groot publiek maar we hebben deze mooie sportprestaties alsnog op 
een corona-veilige manier in de verf gezet.  
 

• Via een rondvraag kregen we de gegevens van deze Lokerse kampioenen en op 19 Dec 
(tussen 9u30 en 14u30) hebben ze volgens een aan hen doorgespeeld tijdschema hun 
beker kunnen ontvangen. Een professionele fotografe heeft de huldiging op de gevoelige 
plaat vastgelegd zodat de kampioenen een mooi aandenken hebben van hun huldiging.  
 

• Om de Sporthuldiging corona proof te laten doorgaan werd op voorhand een grondplan 
gemaakt met de verschillende posten (inkomhal met balie, post voor de trofeeën en 
fotostudio), de looprichting, de wachtlijnen, en plaatsen waar handalcohol voorzien was. 
Dit alles was bedoeld om een duidelijk overzicht te creëren voor zowel de deelnemers als 
de vrijwilligers/ werknemers zodat de maatregelen en looproute duidelijk zichtbaar 
waren in de omgeving.  
 

• Er werd bij de veiligheidsadviseur en coronaverantwoordelijke nagevraagd of foto’s van 
groepen mocht worden genomen maar dit was in de geziene omstandigheden 
uitgesloten. Geert De Borger stelde als alternatief voor dat de groepsfoto die op het 
kampioenschap werd genomen dan niet door de fotografe kon worden bewerkt (ook 
logo, vermelding sporthuldiging,…) en een hardcopy kon worden geleverd aan ieder 
winnend teamlid. Elke ging dit bekijken met de fotografe 
. 

• Er werd een persbericht opgesteld en doorgegeven. 
 

• Geert De Borger opperde dat de teams gezien de coronamaatregels niet samen op de 
foto kunnen. Deze hebben meestal wel al een officiële foto die mogelijks kan opgestuurd 
worden naar de fotografe en die deze dan kan bewerken op dezelfde manier als deze van 
de individuele kampioenen (logo’s en vermelding sporthuldiging 2020). Deze foto zou 
dan ook als harcopy ter beschikking kunnen worden gesteld van de teamleden. Elke ging 
dat met de fotografe bekijken. 
 

8.  Opleidingen en bijscholingen 

Wegens Corona momenteel geen plannen  
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9.  Wielerwedstrijden 

• Helena heeft een mail gestuurd naar Cycling Vlaanderen om de verantwoordelijkheid te 
bekijken van de WTC sportraad gezien deze “Feitelijke vereniging” gebruikt wordt om 
wielerwedstrijden te organiseren en er zo dus mogelijks de leden ter verantwoording konden 
worden geroepen. Dit zou natuurlijk altijd wel opgelost kunnen worden via het oprichten van 
een vzw maar dat is omslachtig en daar hebben we wel wat kosten/administratie mee. Er zou 
in principe ook een bijkomende verzekering kunnen worden afgesloten voor de bestuurders 
indien dit nodig zou blijken maar volgens Cycling Vlaanderen is daar geen reden toe.  
 

• Makkelijkst is volgens hen onder de huidige structuur te blijven gezien zowat alle 
schadegevallen via de verzekering van Cycling Vlaanderen worden gedekt. De aanvrager 
heeft eigenlijk geen verantwoordelijkheid en Cycling Vlaanderen regelt alles met de 
organisator. Deze laatste krijgt bovendien maar de toestemming om een wielerwedstrijd te 
laten doorgaan nadat hij zich laat verzekeren bij Cycling Vlaanderen en NADAT een controle 
is uitgevoerd door een verantwoordelijke van Cycling Vlaanderen. Eens deze controle 
uitgevoerd en de toestemming gegeven dekt de verzekering van Cycling Vlaanderen alle 
ongevallen.  
 

• Bij Cycling Vlaanderen is de WTC Sportraad nu al jaren erkend en heeft deze dus een 
specifiek lidnummer/stamnummer dat nodig is om wielerwedstrijden te mogen 
aanvragen/organiseren. De club is nu gekend met als voorzitter Geert Vandamme (specifiek 
door de Schepen Van Doorslaer gevraagd om deze functie waar te nemen), als secretaris is JP 
Broeckaert en als penningmeester Hilde Pierssens. Blijkt ook dat Gaston Van Keckhove nog 
altijd als contactpersoon is opgegeven.Dit zou dus moeten worden rechtgezet. Hilde 
Pierssens heeft vroeger echter al aangegeven liever geen officiële functie meer waar te 
nemen in WTC Sportraad. 
 

• Vanuit Cycling Vlaanderen wordt van een aangesloten club enkel verwacht dat deze de naam 
doorgeeft van een Voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Voor hen mogen deze 
functies door één en dezelfde persoon worden waargenomen. Geert Vandamme wil al zeker 
de functie van voorzitter en penningmeester combineren. Er zal naderhand nog moeten 
overlegd worden met JP Broeckaert of hij de functie van Secretaris wil blijven waarnemen. 
Albert merkte immers op dat Cycling Vlaanderen niet veel eisen stelt aan hun aangesloten 
verenigingen maar dat strikt gezien een Feitelijke vereniging uit minimum 2 leden moet 
bestaan.  
 

• Vroeger werd ook verwacht dat een aangesloten club (hier dus WTC sportraad) minimum 25 
leden had. Gezien de club geen echte leden had werden dan in het verleden de namen van 
de leden van de RVB en de bestuursleden van de organisatoren van de driedaagse 
opgegeven. Nu is dit niet meer nodig. Cycling Vlaanderen verwacht enkel dat de club 25 
lidkaarten aankoopt. In het geval van WTC sportraad kunnen dat gewoon blanco lidkaarten 
zijn (zonder enige naam)  
 

• Er werd ook opgemerkt dat de naam WTC sportraad mogelijks verwarring kan geven gezien 
er niet echt nog een band is tussen de sportraad en de WTC Sportraad. Er kan dus mogelijks 
voor een andere naam worden gekozen (bv “Cycling events Lokeren”) maar dit moet 
bekeken worden of dit dan geen probleem stelt voor het lidnummer/stamnummer. In ieder 
geval zijn nu alle bezorgdheden weggenomen. De naamsverandering kan dan nog altijd op 
een ander moment worden bekeken.  
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10.  Varia 

1. Problematiek secties  
a. Ongeveer de helft van de bestuursleden vindt nog altijd dat dit systeem kan 

behouden worden maar het systeem zelf werkt niet echt goed meer. 
1. Voor bepaalde secties komen niet langer vrijwilligers naar voor om de functie 

van sectievertegenwoordiger waar te nemen die dan ook daadwerkelijk 
vergaderingen willen organiseren en gemeenschappelijke 
problemen/belangen ten berde brengen.  

2. Op de vergaderingen van sectie 3 na (meerdere per jaar) is enkel de sectie 2 
nog eens samengekomen (met magere opkomst) enkele jaren geleden. De 
andere secties zijn al meer dan 5 jaar niet meer samengekomen  
 

b. De sectie 3 (veldsporten) vind echter dat zij een sectie hebben die zijn nut heeft 
bewezen en nog altijd nut kan hebben in de toekomst. Zij vergaderen normaal 
éénmaal per maand en kunnen gemeenschappelijke problemen aankaarten. De 
laatste tijd is de Rugby daarbij echter niet meer bij betrokken geweest (problemen 
binnen de club) en is er ook niet zo veel inbreng van de Hockey gezien deze toch een 
specifieke en apart werking hebben. Voor deze sectie wordt nog altijd een nieuwe 
voorzitter gezocht en de voetbalclubs staan daar zelfs open voor een voorzitterschap 
van de hockey of rugbyclub om hen meer bij de sectie te betrekken. 
 

c. Benjamin had daar een vernieuwend idee over een meer participatieve manier om 
de verenigingen te laten meewerken maar heeft dit tot nu toe nog niet op papier 
kunnen zetten. Gezien hij begin volgend jaar wordt geopereerd heeft hij daar nu niet 
veel tijd voor alhoewel hij nog een poging wil ondernemen om toch nog iets op 
papier te zetten. Gezien zijn operatie is de meerderheid van de RVB van mening dat 
dit zeker nog kan wachten 

d. Helena opperde dat, wanneer er weer fysische Algemene Vergaderingen kunnen 
doorgaan, de AV kan gekoppeld worden aan discussietafels waarbij tekens een ander 
onderwerp kan worden behandeld.    

e. Enquête aangaande de toekomst van de secties (nut/ad hoc samenkomsten/andere 
vorm van participatief beheer,….) kan bij het verslag van de sportraad worden 
gevoegd. 

 
2. Geert Van Laere was de vroegere voorzitter/vertegenwoordiger van de sectie 3 en had vorige 

keer zijn ontslag gegeven omdat hij vond dat er onduidelijkheid was aangaande de waarde 
van de vertegenwoordiging van de vertegenwoordiger/voorzitter van de sectie 3 t.o.v de 
sportdienst/stad. Hij vond dat hij bij de vroegere discussies niet werd erkend door de 
sportdienst/Stad. Helena antwoorde daarop dat ze steeds iedereen correct hebben gehoord 
maar dat er zelfs  in de statuten van de sportraad niet echt een mandaat is voor de 
vertegenwoordigers van de secties en dat eventuele standpunten van de secties eerst naar 
de RVB zouden moeten worden gerapporteerd alvorens als officieel standpunt van de 
sportraad te worden aanvaard. De sportdienst/stadsbestuur heeft daarom altijd geopteerd 
om rechtstreeks met de verschillende clubs te spreken.  
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3. Stefaan Atmani had in naam van de sectie voetbal een vraag over de 
samenwerkingsakkoorden die de stad/sportdienst heeft afgesloten met de verschillende 
verenigingen omdat hij van mening is dat voor zijn club heel wat verplichtingen in het 
akkoord zijn opgenomen daar waar die volgens hem mogelijks veel minder zijn bij andere 
clubs. Hij vroeg dus of hij inzage kon krijgen in deze akkoorden.  
Hierbij werd opgemerkt dat deze bij de patrimoniumbeheerder zitten en dat deze in principe 
in te zien zijn vanwege de openbaarheid van Bestuur.  Deze moeten dan wel specifiek te 
worden aangevraagd via secretariaat@lokeren.be. Mogelijks moet er daarbij ook 
aangetoond worden dat er een reden is waarvoor men deze documenten wil opvragen. 
Akkoorden tussen de stad en fysieke personen kunnen mogelijks wat moeilijker liggen maar 
akkoorden tussen de stad en verenigingen zouden geen probleem mogen zijn. De secretaris 
wilde daarin wel tussenkomen maar Stefaan heeft ondertussen zelf al contact opgenomen 
 

4. Etentje sportraad : In principe wordt ieder jaar in januari een etentje voorzien voor de leden 
van bestuur als dank voor het geleverde werk. Gezien de corona maatregelen is een etentje 
in groep geen optie. Er zijn dus twee opties : 

a. Er wordt een afhaalmaaltijd gekozen (bij een lokale handelaar) die dan geleverd 
wordt. Op die manier wordt een lokale handelaar ondersteund en wordt toch een 
bedankje gegeven 

b. Het etentje wordt uitgesteld tot een moment dat het wel weer toegelaten is om 
samen te eten. 

De RVB heeft beslist de tweede optie te nemen en het etentje uit te stellen. 
 

5. Vragenronde : Een vragenronde werd gesteld en er waren verder geen specifieke vragen 
meer. Iedereen wenste echter Benjamin goede moed te wensen voor zijn komende operatie 
en duimt mee voor een goede afloop. Iedereen wenste ook de andere bestuursleden goede 
eindejaarsfeesten toe en een beter 2021 dan 2020 was geweest 

 
 
 
 
Einde vergadering : 20u50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Volgende vergadering RVB :  In functie van de noodzaak

mailto:secretariaat@lokeren.be
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