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VERSLAG  
WERKING SPORTRAAD  

2020 

 

1. Voorwoord Voorzitter 

Beste clubvertegenwoordigers, leden van de sportdienst, sportraad, 

Een Algemene Vergadering zoals gewoonlijk zit er momenteel niet in; wij 
doen langs deze weg ons best om de clubs te informeren over onze , 
weliswaar beperkte, activiteiten. Mijn welkomstspeeches zijn 
traditiegetrouw kort. Mijn voorwoord zal dat ook zijn; een voorwoord van 
hoop voor de toekomst. 

In deze bijzondere tijden is het moeilijk tot onmogelijk om op een degelijke 
manier onze gewone bezigheden aan te houden. 

Ik hoop dat jullie deze pandemie kunnen doorkomen zonder verlies van 
naasten, vrienden, leden …  

Hopelijk werpen de gedane inspanningen snel hun vruchten af; zodat we 
ons “gewone leven” terug kunnen aanvatten. 

De sportieve clubactiviteiten draaien op een laag pitje; ik hoop van ganser 
harte dat jullie kunnen blijven doorzetten en elkaar steunen om deze 
moeilijke periode zo vlug mogelijk te kunnen achterlaten. En dat we ons snel 
met zn allen opnieuw kunnen inzetten om te kunnen sporten; elk op zijn 
niveau , elk met de eigen ambities. 

Ik kan nu “het woord” niet doorgeven maar wens jullie veel leesgenot in de 
uiteenzetting zoals op andere Algemene Vergaderingen.  

Hou jullie gezond en hopelijk tot snel …. Ergens !!! 

Grtn 

Albert D’HANIS 

Voorzitter Sportraad LOKEREN  

http://www.sportraad-lokeren.be/
mailto:patrick.van.hooste@lokeren.be
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2. Samenstelling sportraad  

De samenstelling van de sportraad is licht gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.  Eind 
2019 waren er 58 aangesloten verengingen. O.a. door de coronacrisis is één vereniging 
gestopt (Move on Beatzz) maar hebben we toch nog 3  nieuwe verenigingen kunnen 
verwelkomen (Erazo Ponyclub, Padel Club Lokeren en Ski-Xpert)  

Hieronder kan de uiteindelijke samenstelling gevonden worden.  

 

• In totaal zijn er nu 60 Sportverenigingen aangesloten onderverdeeld in 5 secties 
• 3 Deskundigen => Geïnteresseerde inwoners 
• Schepen Van Sport (Marjoleine De Ridder) 
• Vertegenwoordiging Dienst Sport en Jeugd 
• Afgevaardigden politieke fracties (raadgevende stem) 
• Een RVB van 16 leden 
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3. Financieel verslag   

• In een normaal werkingsjaar krijgen we van de stad een toelage van 18.000 Eur die 
voorziet in de administratieve werking, onze subsidies voor de evenementen, het 
organiseren van vormingen, het organiseren van de driedaagse, het organiseren van 
het sportgala en de seniorenwerking. De meeste jaren kunnen we nog een kleine 
reserve opbouwen waarmee we dan iets extra kunnen aankopen (de rolcontainers 
voor de zaalsporten, de outdoor-fitness toestellen in de Sportlaan, in de 
Spletterenstraat en in Oudenbos). 
 

• Dit jaar was het uiteraard een zeer speciaal jaar gezien de COVID-19 pandemie. Dit 
heeft een enorm impact gehad op de werking van de sportraad en met een direct 
gevolg ook op de uitgaven van de sportraad. Enerzijds hadden we nog een overschot 
van vorig jaren (+/- 15.000 Eur) gezien we de laatste twee jaren geen echte aankopen 
meer hadden gedaan. Anderzijds waren er uiteraard bijna geen uitgaven. Er zijn bijna 
geen subsidies toegekend, de driedaagse is niet kunnen doorgaan, er konden geen 
vormingen worden georganiseerd en ook de seniorenwerking is maar in beperkte 
mate kunnen doorgaan.   
 

• Dit betekent echter niet dat we geen inspanningen hebben gedaan om de 
sportverenigingen naar behoren te steunen. Enerzijds zijn er de vaste kosten 
(website, VSDC, secretaris,…), konden er toch nog enkele subsidies worden 
toegekend, zijn toch nog wat (fysieke en zoom) vergaderingen kunnen doorgaan en 
hebben we de seniorenwerking nog wat kunnen ondersteunen.  
 

• Gezien de coronacrisis en de gunstige financiële situatie werd dan gezocht naar 
manieren om de verenigingen te steunen. Gezien in principe alle clubs (groot of klein, 
contactsporten of andere) handgel en ontsmettingsmiddelen nodig hadden om veilig 
te kunnen sporten werd dan getracht om een groepsaankoop te realiseren voor de 
verenigingen van de sportraad. Om hierbij ook de lokale industrie te steunen werd 
een overeenkomst afgesloten met de Lokerse firma ACR. Hier werden gunstige 
voorwaarden bekomen zodat de verenigingen kosten konden besparen en werd er 
bovendien beslist dat de sportraad 25 % van de kosten op zich zou nemen. In totaal 
hebben 21 verenigingen hierop beroep gedaan voor een totale aankoop van net geen 
4000 Eur. De sportraad heeft dus 25% van de kostprijs op zich genomen (iets minder 
dan 1000 Eur). 
 

• Naarmate het jaar vorderde werd echter opgemerkt dat zoveel uitgaven werden 
geschrapt dat er een groot financieel overschot zou zijn op de begroting van de 
sportraad. Mogelijkheid was uiteraard om dit opnieuw te besteden aan een project 
(outdoor-fitness,….) maar er was redelijk snel eensgezindheid aangaande het feit dat 
we beter de verenigingen konden steunen in deze moeilijke tijden. Verschillende 
verdeelsleutels werden dan in de RVB besproken en uiteindelijk werd er beslist een 
vast bedrag te hanteren dat daarna verhoogd werd in functie van het aantal leden. 
Voor de verenigingen met een officiële G-werking werd het bedrag nog eens 
verhoogd(in het geel) gezien zij in deze situatie hardst worden getroffen. Een 
overzicht bevindt zich in Bijlage. 



Verslag werking sportraad 2020 

4 

 

• Dit betekent uiteraard dat we heet jaar afsluiten met minder in kas dan vorig jaar. 
We denken echter dat de uitgaven echter in grote mate ten voordele van de Lokerse 
sportverenigingen zijn geweest. Hieronder vinden jullie een overzicht van de 
financiën. 

 Beginbudget 32939,41 

Rest 2019 14939,41 

Toelage 18000 

Bestuurswerking -2851,08 

Algemene kosten -1467,83 

Secretaris -1000 

Website -248,05 

Vergaderingen -135,2 

Seniorenwerkgroep -737,85 

Activiteiten -475,5 

Materieel -262,35 

Sportgala -977,12 

Algemene Kosten 27,9 

Bekers -449,2 

Presentatie & optredens -500 

Subsidies -19183,17 

Evenementen/tornooien -550 

Seingevers -100 

G-Sport -152 

Groepsaankoop -981,17 

Eenmalige subsidie -17650 

Vormingen 0 

Eindtotaal 8940,21 

 

4. Uitgebrachte adviezen   

• Positief advies vervroegen periode werkingsjaar voor subsidiëring  sportverenigingen  
• Vanuit de financiële dienst werd gevraagd de gegevens aangaande de toe te kennen 

subsidies iets vroeger te krijgen gezien dit nu normaal binnen het kerstverlof valt.  
• Daardoor moet de evaluatie van de dossiers vroeger beëindigd worden en moet de 

subsidieperiode van 1 Okt => 30 Sep vervroegd worden.  
• Positief advies voor het wijzigen van de periode naar 1 Sep => 31 aug 

 

• Positief advies  Infrastructuurfonds  Aanvraag KFC Eksaarde   
• Aankoop van groot sporttechnísch materiaal  
• Aankoop en constructie van infrastructuur met scorebord, alarmsysteem met 

camera's en rookdetectoren, sectionale poort voor afsluiting vergaderzaal, 
aankoop en plaatsing zonnepanelen. 
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• Advies aan de stad om bij een volgende reglementswijziging  specifiek op te 
nemen dat energiebesparende en milieuvriendelijke veranderingen aan de 
technische installaties weerhouden moeten worden 
 

• Positief advies afrekeningsdossier TC Reinaert  
• Afkoppelen bediening verlichting van kantine (particuliere uitbater) 

 
• Positief advies afrekeningsdossier DIOP  

• Aankoop van een muziekinstallatie en mobiele spiegel  
 

• Advies  Sportraad aangaande ondersteuning Lokerse Verenigingen 
• Een deel van de verkregen financiële steun werd al gebruikt om directe ingrepen 

mogelijk te maken (kwijtschelden huurgelden, concessies, ticketverkoop, kosten 
evenementen en ondersteuning jeugdverenigingen om hun zomerkampen coronavrij 
te maken).  

• 40 % van de werkingssubsidie zal als voorschot worden uitbetaald. Dit betreft een 
vooruitbetaling en dus geen bijkomende subsidie. 

• Een extra subsidie van 250 euro wordt toegestaan aan alle verenigingen ongeacht 
hun grootte en dan ook nog eens een verhoging van 20% voor de werking (en 
impulssubsidie).  

• 3 noodfondsen worden opgericht. 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 2021).  

• 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 

• De Sportraad gaf een positief advies aangaande de reeds in 2020 voorziene en 
genomen steunmaatregelen maar vroeg het daarvoor voorziene budget op te 
trekken om een bijkomend noodfonds te financieren om om te gaan met 
specifieke problemen waar de verenigingen mee worden geconfronteerd en 
waar nog geen rekening mee werd gehouden 
 

• Positief advies subsidiëring  sportverenigingen 2020 :  
 

• 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%  



Verslag werking sportraad 2020 

6 

 

- 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 sportraad heeft positief geadviseerd aangaande de storting van de 
bedragen (zie tabel hieronder) verminderd met het reeds uitbetaalde 
voorschot.  

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      



Verslag werking sportraad 2020 

7 

 

• Positief Advies  Infrastructuurfonds  Aanvraag FC Daknam (en betaling facturen)  
• Aankoop alarminstallatie  
• Verhardingen rond hun terrein voor plaatsing van doelen  
• Plaatsing zonnepanelen 

 
• Positief advies erkenning Padel Club Lokeren vzw  

 
• Positief advies erkenning Ski-Xpert vzw  

 
• Positief advies erkenning Erazo Ponyclub vzw 

  
• Positief advies Infrastructuurfonds Aanvraag Padel Club Lokeren  

• Aanleg twee bijkomende padel terreinen 
 

• Positief advies Infrastructuurfonds Aanvraag  VVW-Lokeren vzw  
• Renovatie van de sanitaire ruimte (toiletten, wastafel) 
• Nieuw rek voor opberging van 6 zeilbootjes 
• Renovatie van de houten aanlegsteiger 

 
• Positief advies Infrastructuurfonds  Aanvraag  Hockey Club Lokeren vzw  :  

• Aanleg van paden 
• Voorzien tribunes 
• Aanleg terras : hiervoor werd geadviseerd de aanleg van het terras niet mee in 

rekening te brengen bij de berekening voor het toe te kennen subsidiebedrag 
gezien dit niet in het reglement is voorzien 

• Buitenverlichting 
 

 

5. Sportdienst  

Naar jaarlijkse gewoonte maakt het Diensthoofd Sport- en Jeugd (Helena Van Remoortel) 
gebruik van de algemene vergadering om enkele zaken mee te geven zodanig dat jullie op de 
hoogte zijn van de belangrijkste investeringen in het sportgebeuren. 

Stand van zaken zwembad 

Na 2 ronden van feedback mochten wij op 7 december de integrale offertes ontvangen die 
de definitieve gunning zullen bepalen. De dossiers werden op 16 december mondeling 
toegelicht door de 3 firma’s. De komende week zal nagegaan worden of alle dossiers 
ontvankelijk zijn. Nadien zal de opdracht op basis van de kwalitatieve gunningscriteria 
toegewezen worden aan één partij. Met deze partij gaan wij aansluitend kort in 
onderhandeling om de definitieve opdracht te verfijnen. Het Durmebad sluit op 31/7/2021. 
Wij gaan er nog steeds vanuit dat de werken kort nadien kunnen starten. De exacte timing 
zal echter pas gekend zijn wanneer de definitieve keuze is gemaakt. 
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Corona noodfonds 
 
De dossiers voor 2020 werden ingediend en beoordeeld door de subsidiecommissie. De 
uitbetalingsbesluiten worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen 
op 21/12/2020 en 4/1/2021. Aansluitend zullen de uitbetalingen gebeuren.  
 
Nog enkele cijfers van 2020 
 
Volgende investeringen werden gerealiseerd :  
 

2019/096 - Aankoop kano-kajakroute. Peddelroute Waasland, aankoop via 
cofinanciering van 3 nieuwe steigers (Veerstraat, Middendam en Zuidlede) 

€ 11.528,70 

2014/284 - Jaarlijkse renovatie voetbalvelden (diverse opdrachten) +/-20.000,00 

2018/060 - Airco vergaderzalen Sport- en jeugdcomplex € 13.655,26 

2019/104 – Fietsenstalling Eksaarde +/-15.000,00 

2020/106 - Akoestische wanden vergaderzalen Sport- en Jeugdcomplex € 20.545,80 

2020/107 - Zonnewering sporthal Eksaarde € 18.566,24 

2016/006 - Aankoop regenhaspel voor onderhoud voetbalvelden € 9.370,97 

2018/055 - Antivandalisme ballenvangers Heiende € 3.469,07 

2020/099 - LED-verlichting voetbalvelden € 200.000,00 

2020/125 - Aankoop airtrack sportkampen en activiteiten € 5.989,50 

2020/086 - Basket- en volleybal inrichting sporthal Eksaarde € 16.563,09 

2020/087 - Schoonmaakmachine sporthal Eksaarde € 5.532,86 

2014/282 - Vervangen defecte machines  
                    (aankoop stoomreiniger Speel-o-theek) 

€ 1.156,76 

 

 
Uitbetalingen Infrastructuurfonds Vrije Tijd voor sport in 2020 : 
 
  Aanvraag CBS Bedrag Uitbetaling 

Aurora dans en gym Aankoop matten 2/03/2020 16/03/2020 € 1.627,00 24/03/2020 

DIOP Aankoop spiegels en muziekinstallatie 1/7/2020 13/07/2020 € 3.218,53 27/7/20020 

Tennisclub Reinaert Automatisering verlichting terreinen 30/04/2020 13/07/2020 € 1.839,54 27/07/2020 

FC Eksaarde Zonnepanelen, inbraakalarm en doelen 5/06/2020 13/07/2020 € 15.766,01 24/07/2020 

Hockeyclub 

Lokeren 

Aanleg tribune en paden 20/11/2020 7/12/2020 € 11.591,00  Nog uit te voeren 

 
Vlot! - SLC Nieuwe sportvloer 29/01/2020 10/02/2020 € 12.589,83 13/02/2020 

Vlot! - CREO Aankoop plint en mat 6/01/2020 3/02/2020 € 2.057,00 6/02/2020 

 

Investeringen 2021 
- Aankoop LED-scoreborden sporthallen 
- Realisatie Ruiter- en menroute 
- Realisatie Mountainbikeroute 2.0 
- Voortgang grote dossiers (nieuw zwembad, tennisterreinen Meersstraat, basket 

Nachtegaallaan, skatepark en pumptrack stationsplein Eksaarde) 
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6.  Sportgala 19 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 een persbericht opgesteld en doorgegeven. 
 

• In totaal werden 44 Individuele bekers voorzien en 8 bekers voor teams. De meeste 
kampioenen hebben hun beker op het voorziene tijdstip opgehaald en slechts 6 
personen kwamen de beker niet ophalen. Zij kunnen deze op een later tijdstip 
ophalen in de sporthal.  

7.  Nieuwsbrieven  

• In principe kregen jullie vorige jaren één tot twee nieuwsbrieven per maand in jullie 
inbox om jullie op de hoogte te houden van de nieuwtjes, vormingen en weetjes 
betreffende het sportgebeuren.  

• Dit jaar hebben we er voor gekozen iets minder nieuwsbrieven te versturen maar 
gerichter te communiceren in functie van de Corona pandemie.  
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8.  Slotwoord van de voorzitter en de schepen van sport 

De Voorzitter : 

Ook hier zal ik het kort houden. Ik hoop dat iedereen de lectuur vlot doorgenomen heeft. 

Indien er vragen, problemen of voorstellen zijn, dan horen wij het graag via de gekende 
weg. Per mail of telefonisch: Ik kan stellen dat onze mailbox open is, alsook die van onze 
Schepen van Sport en dan kan ik bij deze direct de Schepen haar woordje laten schrijven.  

Hou jullie gezond, probeer toch zoveel mogelijk te genieten van het einde van het jaar en 
hopelijk zien we jullie snel en gezond in levende lijve !!! 

Feest gezellig 2020 uit en op naar een schitterend 2021 !!! 

     Albert D’Hanis,  
     Voorzitter Sportraad Lokeren  

 

De Schepen 

Als Schepen wens ik mij aan te sluiten bij onze Voorzitter : 2020…Wat een jaar…  Maar 
we kijken vol goeie moed vooruit! Hopelijk kunnen wij met zijn allen zo snel mogelijk ons 
leven van voor de pandemie opnemen. Hopelijk kan elk van ons zijn geliefde sport snel 
terug uitoefenen in 2021! 

Naar jaarlijkse gewoonte mag ik, als schepen, jullie op het einde van de Algemene 
Vergadering uitnodigen om het glas te heffen. Graag wil ik deze gewoonte in stand 
houden, daarom stel ik voor:  

Hef het glas, samen met jouw naasten, op het einde van 2020 en het begin van een 
sportief 2021.  

Mijn nieuwjaarswensen zijn dan ook: 

‘2020 leerde ons: droom GROOT, maar geniet in 2021 van de kleine dingen!’ 

Marjoleine de Ridder , 
Schepen van Sport, jeugd en Kinderopvang 

 

 

Opgesteld door : Patrick Van Hooste, secretaris sportraad.  
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CLUBNAAM leden 2020  Weerhouden voorstel  

Kajakclub Triton Lokeren vzw 21  €                            100  

Aikidoclub TaiWa Lokeren 23  €                            100  

Ski-Xpert 28  €                            100  

Rugby Club Lokeren vzw 30  €                            100  

Feniks Lokeren 32  €                            290  

WTC Eksaarde 35  €                            100  

XL Rope & Dance 37  €                            100  

Kon schuttersgilde St Sebastiaan vzw 41  €                            100  

TTC Lokeren vzw 43  €                            100  

Domestic Dog vzw 45  €                            100  

WTC De Raepespurters vzw 45  €                            100  

PC Lokeren vzw 48  €                            110  

WTC Torentrappers Lokeren  49  €                            110  

TAO-Do 56  €                            120  

Erazo Ponyclub vzw 62  €                            130  

Tenkai vzw 65  €                            130  

WTC De Ledecrossers 76  €                            140  

Karateclub Lokeren vzw 77  €                            150  

ZVC Nationaly 81  €                            150  

WTC 't Hemelrijk 85  €                            160  

GE-BAEK vzw 98  €                            170  

PCL 100  €                            180  

WTC Bosparkspurters 100  €                            180  

Handbal Lokeren vzw 104  €                            180  

The Fighters Academy Lokeren vzw 107  €                            180  

Kruisridders Eksaarde Doorslaar  109  €                            190  

De Torenschutters vzw 112  €                            190  

Judoclub Lokeren vzw 113  €                            290  

Orka vzw 118  €                            200  

DVC Eksaarde vzw 126  €                            210  

BBC Lokeren vzw 143  €                            230  

BBC Eksaarde vzw 153  €                            240  

De Schuur vzw 156  €                            250  

Lokerse Zwemvereniging vzw 165  €                            260  

De Molenkrekels 173  €                            270  

Zaalvoetballiga Lokeren 185  €                            290  

PC Reynaert vzw 224  €                            340  

VC Panda's vzw 250  €                            370  

Climbing Team De Dam 259  €                            480  

Lokerse Minivoetbalkern 277  €                            410  

VVW-Lokeren vzw 291  €                            420  

Lokerse Dansclub 296  €                            430  

VL@S Lokeren 344  €                            490  

Lokerse BC vzw 378  €                            640  

FC Eksaarde vzw 381  €                            540  

FC Daknam vzw 422  €                            590  

Hockeyclub Lokeren vzw 427  €                            600  

SK Lokeren Doorslaar vzw 435  €                            610  

Stal De Vogelzang vzw 504  €                            800  

TC Reinaert vzw 527  €                            730  

Dansschool D.I.O.P. vzw 544  €                            750  

Turnkring Voor Geest & Lichaam vzw 605  €                            830  

Aurora Dans vzw 665  €                            910  

Atletiek Vereniging Lokeren vzw 1306  €                        1.740  

TOTAAL   €                     17.680  
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