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VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

04 Mei 2O2L
Zoom meeting

Verslao Vero aderino Raad Van Bestuu r 04 Mei 2021

De vergadering werd opnieuw op corona veilige manier georganiseerd met gebruik van zoom

Aanwezig Zoom Hilde Pierssens, Bjorn De Vilder, Vanessa Van Acker, Benjamin Jacobs, Katleen
Lebeer, stefaan Atmani, Alain De Kegel, walter De coeyer, Martin Mathys, Elke De
Meester, Helena Van Remoortel, Marjoleine De Ridder, Van Hooste patrick,

Verontschuldigd : Albert D'Hanis, Geert De Borger, Geert Van Laere, Bart Staes, Geert Vandamme,
Annemie Willems,

Niets gemeld : Jean-Paul Broekaert,

Bjorn De Vilder heeft de zoom meeting opgezet en de vergadering is gestart om 19u03. om dat de
schepen en Helena om 20u15 een andere vergadering hadden werd eerst gestart met de punten van
de sportdienst. Om redenen van duidelijkheid wordt echter de klassieke volgorden van de punten in
het verslag behouden

1. Goedkeuring vorig verslagen bekrachtiging adviezen

a

a

Er werden geen specifieke opmerkingen ontvangen aangaande het vorige verslag

Beslissing RVB : Het verslag wordt goedgekeurd

Bekrachtiging advies MTB 2.0

De RVB van de sportraad heeft via elektronische stemming een advies
uitgebracht aangaande de geplande uitbreidingen aan de bestaande MTB routes
Dit advies was gebaseerd op een enquête bij de Lokerse Wielerclubs aan de hand
van de uitleggegeven in BijlageA.24leden vanT wielerclubs en de Lokerse
Triatlon club hebben hun opmerkingen gegeven aangevuld met de opmerkingen
van de leden van de RVB van de sportraad. Het vernieuwen van de MTB routes
werd daarbij unaniem door alle bevraagden als een goede zaak gezien. ook de
specifieke uitbreidingen in Eksaarde, Heiende en het technisch parcours werd
hoofdzakelijk positief ontvangen.

De sportraad gaf dan ook een positief advies met betrekking tot de
aanpassingen van de huidige MTB routes.

Naast de positieve reacties werden echter ook enkele opmerkingen gegeven die
we interessant vonden om mee te geven.
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L. Bij de uitbreidingen (Eksaarde - linieweg en Everslaar -Bos) dient opgelet worden dat

er geen conflíct ontstaat tussen de wandelaars en de eventuele MTB'ers

2. Bij de uitbreiding vanaf het startpunt dient men de N47 over te steken wat een

gevaarlijk punt is. lndien daar een alternatief voor kan gevonden worden zou dit

beter zijn.

De Sportraad bekrachtigt het positief advies voor de geplande uitbreidingen.

2. Financiën

a Situatie
a. Zichtrekening
b. Spaarrekening
c. Kas :45,6 Eur

3.403,63 EUR

22.057,15 EUR

a

a

Vroeger werden regelmatig kleine kosten betaald via cash geld in de Kas. Tegenwoordig

worden de meeste betalingen gedaan via de rekening en heeft de kas niet veel nut meer. De

penningmeester zal de 45,6 Eur storten op de rekening van de sportraad zodat dit

transparanter wordt voor iedereen.

Subsidie SWEM :

r SWEM heeft een aanvraag ingediend voor de organisatie van hun jaarlijks

openwatercriterium dat doorgaat op 3 juli op het zeilmeer in de H-Geestmolenstraat

Er worden een 200-tal zwemmeers uit alle provincies en Nederland verwacht

Bestissing RVB : De sportraad kent een subsidie toe van 200 Eur toe voor de organisatie van

een landelijk evenement

Keuze nieuwe webprovider sportraad
r Via Stosio terecht gekomen bij TWIZZIT die een voorstel wil uitwerken voor een

nieuwe website. Zou wel duurder zijn dan wat we nu bij Stosio zouden hebben

i. De domeinnaam zouden we zelf moeten beheren

ii. De opzet van de website zou ongeveer 950 Eur kosten (eenmalig)

iii. De verdere kost van de website wordt normaal berekend per "aangesloten

lid" maar dit is iets dat voor de Sportraad niet echt gaat. Hier zou dus een

soort van gulden middenweg worden gekozen. we hebben een 60-tal

aangesloten verenigingen en daar zouden enkel de bestuurders (dus 3 à 4

per vereniging) worden aangerekend wat een 600 Eur per jaar zou kosten

iv. De functionaliteiten zouden natuurlijk heel wat ruimer zijn en we zouden

daarmee o.a. de nieuwsbrief kunnen versturen, inschrijvingen beheren voor

vormingen, subsidieaanvragen beheren,....

v. De vergadering die we hebben gehad met Twizzit kan bij Twizzit zelf nog eens

worden nagekeken

https://twizzitcom-
mv.sharepoint.com/:v:/g/personal/philippe twizzit com/EdnMmYsD5W5Es9ztYJlSP

-EBAixSh3YEGhzkF5sLS8lvss?e=Zrqeir
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Tijdens de RVB werd geopperd dat Twizzit zeker een goede oplossing lijkt maar toch
aan de dure kant is. Om die reden zouden we misschien toch nog enkele andere
providers moeten contacteren. Als mogelijke providers werden Pi-Software en

Quoted (beide bedrijven hebben een link met Lokeren) naar voor gebracht. De

secretaris neemt nu contact op met die twee om een vergelijking te kunnen maken
tussen de 3 providers (kwalitatief maar ook fínancieel)

a

a

Beslissing RVB : De secretaris neemt contact op met de twee andere providers.

Groepsaankoop :

r Naar aanleiding van de Corona crisis werd een open overeenkomst aangegaan met
ACR voor de levering van Ontsmettingsgel en product. De originele prijzen waren

r ACR ALCO GEL 500 ml : € 5,751 500 ml
o ACR ALCO GEL 1 liter : € 1.1./ L

o ACR ALCO GEL 5 liter : € 48/ 5 L

o ACR HYGIENIC LIQUID : € 49/ 5 L- met L gratis verstuiver
o Vorig jaar waren en heel wat geïnteresseerden maar heeft ons dit uiteindelijk nog

geen 1000 Eur gekost. Er zijn ook geen verenigingen geweest die de maximum
korting hebben bereikt (100 Eur voor de kleine en 200 Eur voor de grote
verenigingen).

o Dit jaar is er nog slechts één bestelling geweest (VCL). ACR heeft voor die bestelling al
de prijzen verlaagd voor de GEL 5 liter (35 Eur) en de Liquid (40 Eur) en heeft mij
verzekerd dat die nog kunnen dalen moesten we nog bijbestellen

o Na bespreking in de RVB werd beslist de groepsaankoop open te houden (kost ons in
principe niets)en af te wachten tot na de zomerom te zien of er nog nood is aan
ontsmettingsproducten. We kunnen op dat moment ACR dan vragen wat de exacte
prijzen zijn en een nieuwe campagne starten om publiciteit aan de groepsaankoop te
geven. Eventueel kunnen dan de tellers weer op 0 worden gezet zodat de
verenigingen weer kunnen aankopen tot de maximale korting

Beslissing RVB : De groepsaankoop wordt verdergezet

Stand Financiën
. Toch alweer 25.000 Eur in kas en geen echt grote uitgaves in het vooruitzicht met

uitzondering Website (???) en Sportgala (> 2000Eur). Op SWEM na nog geen

aanvragen voor subsidies evenementen.
r Specifieke ideeën voor besteding bedrag (steun verenigingen, nieuwe actie

corona,...) of gebruiken we het geld weer voor een nieuw project
. Hierbij werd geopperd dat er eventueel een communicatie zou kunnen gebeuren

vanuit de sportraad om de verschillende leden eens in de verf te zetten.
. Dit kan eventueel via een brochure maar dat gebeurt nu reeds beperkt in de

sportbrochure en vrijetijdsbrochure. Het idee van een papieren brochure
werd niet zo interessant gevonden (te oubollig)

o Het zou ook kunnen via een groot scherm aan de sporthal waarbij de clubs
één voor éen zouden kunnen voorgesteld worden (video, fotomaterieel,..).
Dit zou ook kunnen via andere schermen

r Elke neemt dit mee voor het promotieteam en zal ook contact opnemen met
de communicatiedienst

3. Algemene Vergadering en jaarverslag
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Er werd een verslag van de werking van de sportraad rondgestuurd ter vervanging van de

normale AV 2020 (zie Bijlage A).

Daarbij werd ook een enquête gehouden om na te gaan wat de verenigingen vinden van de

werking van de sportraad. Deze bevindingen kunnen teruggevonden worden in Bijlage.

De RVB neemt nota van de bevindingen en zal nagaan in hoeverre de werking van de

sportraad dient te worden gewijzigd.

Normaal gezien zou er een tussentijdse vergadering moeten worden georganiseerd in mei

maar de Coronasituatie laat dit nog niet toe. .

a

De RVB beslist om de eerstvolgende AV in Dec te houden in de hoop dat de situatie dan een

AV toelaat met fusieke aanwezigen. ln functie van de evolutie van de corona regels kan dit
gebeuren met een onbeperkt aantal fysische aanwezigen, een beperkt aantal (vb 1

afgevaardigde per vereniging) of een mix van fysisch aanwezigen en een deelname via

streaming/zoom/.....

4. Voorbiie activiteiten

o 1 en 2 Mei : WTC Hemelrijk : MemorialSchoeters
o L tot 13 Mei FC Daknam en KSC Lokeren-Temse : Voskescup

5. Ovezicht toekomstige activiteiten

o 8 Mei : AVLO : Opening terras en zomerbar
o 23 Mei : AVLO : Grote Prijs stad Lokeren

o 12 Jun : AVLO : Waas district kampioenschap Jeugd

r 3Jul :SWEM :Openwatercriterium
o 11 Jul : AVLO : Memorial Frangois Van Den Branden

o l-5 tot 25 Jul : TC Reinaert : Enkeltornooi
o 6-8 Aug: FC Daknam : Daknamcup
o 05 tot 15 Aug : TC Reinaert : Dubbeltornooi

6. Sportdienst

lnfrastructuurdossier Padel Lokeren : Afrekeningsdossier ontvangen
a. Verduidelijking Helena met een overzicht van de gemaakte kosten maar met de

opmerking dat het rekeningnummer dat opgegeven werd niet overeenkomt met het

officiële rekeningnummer van de erkende club.

b. De club wordt aangezocht om dat te verduidelijken en uit te klaren. Om geen

vertragingen in het dossier op te lopen wordt gevraagd toch al een advies uit t
brengen

o

Advies RVB : De Sportraad geeft een positief advies aangaande de uitbetaling van het totaal
verantwoorde bedrag op voorwaarde dat de facturen en de bijhorende betalingsbewijs op

naam en rekeningnummervan de vereniging staan zoals bepaald in artikel 3 53 van het

subsidiereglement.
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Toekennen van de subsidie 2021, :

o Gezien de toekenning van de subsidies in2O2l in principe zullen gebaseerd zijn
op gegevens van het het (corona)jaar 2O2O kan dit enorme verschillen geven
voor bepaalde clubs. Enerzijds kregen bepaalde clubs van overhand enorme
beperkingen opgelegd zodat ze heel wat minder activiteiten konden organiseren,
anderzijds zijn er clubs die gezien hun leden (jeugd) of activiteiten (geen
contactsport) nog heelwat activiteiten konden organiseren en mogelijks zelfs
een uitbreiding van hun ledenaantal zagen. Clubs die dus restricties werden
opgelegd en zo veel inkomsten verloren zagen gaan zullen in dit systeem ook niet
kunnen beloond worden met subsidies waardoor ze dus 2 x worden gestraft. en
of er binnen de RVB een voorkeur bestond voor de uitbetaling van de subsidies
volgens 1- van volgende criteria :

i. Op basis van de geldende reglementen (behoeft niet echt een advies)
ii. Op basis van de vorig jaar uitgekeerde subsidies (behoeft een advies EN de

politieke wil zijn om dit op het CBS te bespreken)
iii. Een mengeling van de twee (behoeft een advies EN de politieke wil zijn om

dit op het CBS te bespreken)
o Vanuit de sportdienst kwam er dan ook de vraag naar de clubs van de RVB hoe zij

de crisis hadden ervaren (meer of minder leden, meer of minder activiteiten,
meer of minder opleidingen,..... Dit gaf volgend resultaat :

i. DtoP:
- Hebben hun trainers geen nieuwe opleidingen laten volgen
- Hebben 150 nieuwe leden bij vanwege de vele on-line lessen
- Hebben heel wat minder activiteiten (events) kunnen organiseren

ii. TC Reinaert
- Hebben boven de 12 jaargeen trainingen kunnen geven
- Hebben minder trainers kunnen vormen
- Hebben hun ledenaantal constant kunnen houden
- Hebben geen tornooien kunnen organiseren

iii. Aurora
- Hebben veel (on-line) lessen kunnen organiseren
- Hebben hun ledenaantal constant kunnen houden
- Hebben veelgeld verloren doordat hun huurkosten blijven doorlopen
- Hebben geen events kunnen organiseren
- Hebben meer trainers moeten inzetten gezien de bubbelbeperking
- Vroegen of de link naar de noodfondsen nog actief was

iv. FC Daknam
- Konden enkel nog bepaalde trainingen organiseren onder 12j
- Grote terugval inkomsten (kantine, lidgelden,..)
- Hebben ledenaantal vorig kalenderjaar kunnen behouden
- Hebben nog geen zicht op het aantal leden voor dit seizoen
- Hebben enkele trainers bijkomend kunnen trainen

v. VC Panda's
- Werking jeugd moeten uitbreiden wegens limiet bubbels
- Ledenaantal jeugd gestegen
- Konden met goed weer een beperkt aanbod aanbieden
- Hebben trainers geen opleidingen laten volgen (geen praktijk mogelijk)

vi. WTC Ledecrossers
- Hebben eigenlijk geen ledenverlies
- Hadden en hebben geen opleidingen

(

a
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vii. Turnkring VGL

- Geen exact zicht op leden aantal
- Trainers beperkt aantal opleidingen gevolgd

viii. Judoclub
- Geen echt zicht op ledenaantal
- Gezien contactsport heel weinig activiteiten

ix. SKL Doorslaar
- Ledenaantal gestegen

- Meer trainingsinspanningen gezien de bubbelbeperking
- Hebben cursus initiator ingericht
- 15 tal traíner hebben cursus gevolgd (stagegedeelte nog te doen)

Gezien de clubs dus (logischerwijze) de crisis op een verschillende wijze hebben

ervaren is de mening ook verdeeld over hoe de subsidies best kunnen worden

toegekend (op basis van de gegevens 2OI9-2O20, op basis van de gegevens 2020-

2021. of via een mix). Elk systeem bevoordeelt bepaalde clubs en benadeelt er

andere. Naast de drie originele voorstellen werden nog twee systemen bekeken :

. Benjamin : Uitbetaling op basis van de toekenning van een gemiddelde

van de uitbetaalde subsidies in 2019 en2020 en een compensatie voor

de vormingen via een apart budget (eventueel ter beschikking gesteld

van de sportraad indien de stad hierin niet zou volgen). Dit zou uiteraard

betekenen dat er zeker naar de gemeenteraad zou moeten worden
gegaan en dat er ook een goedkeuring van de AV zou moeten zijn om de

verenigingen te compenseren voor de vormingen die ze alsnog zouden

kunnen organiseren hebben in het subsidieiaar 2020-2O21'
. Alain : Gezien deze vereniging dit subsidiejaar een zeer belangrijke

inspanning heeft geleverd in het domein van de vormingen (zelf cursus

initiator georganiseerd en een L5 tal trainers gevormd) zouden die sterk

benadeeld worden indien dit niet in rekening zou worden gebracht. De

voorkeur gaat hier dan ook naar een systeem waarbij het bestaande

systeem wordt gehanteerd en ploegen die daarbij duidelijk benadeeld

zijn dan een beroep konden doen op een compensatie. Dit vereist

natuurlijk ook weer een bijkomend budget (al dan niet voorzien door de

stad of de sportraad)

Er werd dan toch getracht om na te gaan of er geen consensus kon worden

gevonden. Het voorstel van Benjamin kon op een redelijke meeval rekenen maar

uiteindelijk kreeg de initieel voorgestelde mix nog iets meer stemmen zonder

echt te kunnen spreken van een overtuigende unanieme beslissing.

De sportdienst gaat nu aan de slag met de gegevens en kijkt wat mogelijk is

gezien het niet volgen van de geldende reglementen mogelijks een toestemming

van het CBS en/of gemeenteraad noodzaakt. Eigenlijk had er ook moeten beslist

worden of het systeem van de mix best voor alle subsidies (werking en impuls)

kan worden toegepast of enkel op de impulssubsidie meest onderhevig is aan

schommelingen te wijten aan de coronabeperkingen. Gezien het late uur kon

daar geen consensus over worden gevonden.

Nieuwe erkenningsreglement :

o Het oude erkenningsreglement was specifiek voor sportverenigingen en was

eigenlijk geschreven om puur Lokerse clubs (Lokers bestuur, Lokerse leden en

activiteiten in Lokeren) te erkennen. Gezien er af en toe ook bovenlokale clubs

een activiteit in Lokeren starten moest creatief omgesprongen worden met het

oude reglement om (de Lokerse afdeling van) deze verenigingen te erkennen.
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Bovendien bestaan er ook specifieke erkenningsreglementen voor jeugd- en
cultuurverenigingen en werd het tijd deze meer op elkaar af te stemmen.
Als voorbereiding werd het nieuwe ontwerp overgemaakt door de sportdienst
(Helena) met daarbij een indicatie van de grootste wijzigingen. De mening van de
sportraad werd gevraagd alvorens dit erkenningsreglement voor te leggen aan
het stadsbestuur.

De eerste opmerking betrof de betekenis van de erkenning. Alhoewel de
gym en dansverenigingen erkend zijn voelen ze zich niet altijd gelijk
behandeld. Andere sportverenigingen krijgenvoorrang in de sporthal en
voor het gebruik van het CC worden ze ook niet gelijkwaardig beoordeeld.
Zij mogen slechts één keer per jaar iets kunnen organiseren in het CC daar
waar cultuurverenigingen dit 2 maal kunnen (en 2 x in de Torenstraat).
Uiteraard is dit niet iets dat in de sportraad kan worden opgelost
(accommodatieprobleem sector Vrije tijd) maar er werd wel gevraagd aan
de sportdienst/schepen om beter te communiceren over de plannen en
de visie aangaande de uitbouw van de vrijetijdsaccommodatie. Er is een
masterplan maar er wordt constant bijgebouwd waardoor het
bewonersaantal continu stijgt maar de vrijetijdsinfrastructuur te veel
stagneert.
De volgende opmerking ging over de 30% regel voor het minimum percentage
inwoners van Lokeren. Hierbij werd gevraagd waar die regel vandaan kwam
en/of bepaalde verenigingen hun erkenning zouden verliezen indien een hoger
percentage zou worden geëist.

r De regel komt +f -van de oude reglementen waar stond dat één derde
van de leden en bestuursleden van Lokeren moest zijn. Dit was vooral
om er voor te zorgen dat bovenlokale clubs (duikclub, zwemclub, hockey,
...) waarvoor geen infrastructuur is in de naburige gemeenten toch
zouden kunnen erkend worden.

. Ter informatie hier een overzicht van enkele clubs met bovenlokale
werking :

LZV : 165 leden/108 Lokeren (+/- 65%l
Torenschutters : LL2 leden/67 Lokeren (+/- 60%l
Hockey :427 leden/240 Lokeren (+/- 56%l
Ski-Xpert: 28 leden/14 Lokeren (50%)

Orka : 1L7 leden/58 Lokeren (< 50%)

KSCL (20L9) :522leden/ 193 Lokeren (+/- 37 %l
Er werd ook een vraag gesteld aangaande de burgerlijke aansprakelijkheid en het
feit of Feitelijke verenigingen nog kunnen worden erkend. Deze punten werden
direct door de sportdienst uitgeklaard

a

a

a

De sportdienst neemt alle opmerkingen mee en zal nagaan of er nog wijzigingen aan
het regelement moeten worden aangebracht.

De sportdienst wenst eens te polsen bij de verschillende verenigingen welke
steun ze nu krijgen van de stad (technische dienst voor nadars,... bekers van de
sportdienst,... geld van de sportraad,...) om te zien waar de verenigingen van
wakker liggen en hoe dat eventueel in één eenduidig reglement kan worden
gegoten. Bedoeling is de verschillende diensten een houvast te geven en niet
dubbelte subsidiëren

7
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Het gedeelte bekers, medailles en financiële steun is niet zo moeilijk maar de

kost van de logistieke steun is moeilijker in rekening te brengen.

Een navraag maakt duidelijk dat de clubs beroep doen op het Sanse gamma

van steun die ze kunnen krijgen en dat er zelfs clubs zijn die een andere steun

zouden wensen
- Voetbal en tennis maken alvast gebruik van de mogelijkheid om medailles en

bekers te krijgen.
- De judo, wielerclubs en voetbalclubs doen ook beroep op de technische dienst

(transport matten en nadars
- De dans- en gymverenigingen zijn geïnteresseerd in materieel van de

uitleendienst alhoewel ze daar in vele gevallen blijkbaar toch geen beroep op

kunnen doen (geen beschikbaar materieel of niet in de fuifzaal??).

- Een 20-tal verenigingen doen ook beroep op de financiële steun die de sportraad

geeft bij de organisatie van hun evenement
- TC Reinaert betreurt dat de stad bepaalde contracten afsluit (met name LED

verlichting voor de voetbalclubs) en dat de andere clubs (vb de Tennisclub) daar

niet in kunnen meestappen. Enerzijds kunnen zij dus niet profiteren van de door

de gratis door de stad ter beschikking gestelde verlichting voor de buitensporten

maar anderzijds werd hen ook niet de kans gegeven om in te stappen in een type

van groepsaankoop door de stad om betere voorwaarden te krijgen voor de

aankoop van hun installaties. Dit zou nochtans een enorme steun zijn voor

bepaalde clubs.

Groot fietsexamen
(Albert en Walter)

Elke wenste te bedanken voor de medewerking vanuit de sportraad

Update MTB 2.0 en ruiterrouten
- Het vernieuwde voorstel werd op de gemeenteraad goedgekeurd en moet nu nog

naar de SPONARO groep voor implementatie. Sport Vlaanderen zal de oude paaltjes

vervangen (gerecycleerd materieel minder onderhevig aan erosie)

- De WG voor de ruiter- en menroute is in april samengekomen. Deze bestaat uit

individuele ruiters en vertegenwoordigers van de ruiterclubs. Problematiek is om in

Lokeren parcours te vinden die in hoofdzaak onverhard zijn. Verder wordt er nog

verder gezocht naar geschikte start- en stopplaatsen

Kajak clean up georganiseerd door team promotie ism IDM

- Na evaluatie wil de Sportdienst dit mogelijks willen bestendigen ,2 x per iaar.Ze
zouden hiervoor nieuwe partners willen aantrekken en denken hierbij aan jeugdraad,

sportraad en Meersland + IDM de propere pioniers.

- De meeste mensen hebben dit via de pers (TV-Oost) moeten vernemen en vragen om

zeker meer publiciteit te maken. SKLD en DIOP zijn al zeker geÏnteresseerd.

Stand van zaken van de lopende dossiers (zie powerpoint in Bijlage)

- LED-verlichtingvoetbal
- StationspleinEksaarde
- Zwembad
- BasketNachtegaallaan
- Campagne VéLokeren en aanloop naar 2O22

a

a

a

a

7. Sportgala 21 Dec
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2020 Fotoshoot met bekers voor de kampioenen. Er werden geen laureaten verkozen.
De meeste reacties waren eigenlijk wel positief aangaande het concept en de manier
waarop het werd georganiseerd.

202I zouden we normaal een inhaalbeweging willen doen maar uiteraard moet de
situatie dat toelaten.
Vraag huldiging Killian Overmeire

. Vraag kwam van vzw Koven of er geen reus voor hem kon worden gemaakt.
o Vanuit stad/sportdienst werd dit dan omgebogen naar de vraag of Killian niet

kon worden gehuldigd.
r ln principe zijn de laureaatprijzen echter allemaalvoor Lokeraars of voor Lokerse

Teams alhoewel er een foutje in het reglement is geslopen waardoor de
sportverdienste momenteel reglementair gezien kan toegekend worden aan
iemand van buiten Lokeren (Killian woont in Ertvelde). De RVB heeft in principe
ook wel de mogelijkheid een speciale prijs toe te kennen (cfr houten fiets) maar
mijn inziens was de bedoeling daarvan ook om dit enkel te gebruiken voor
Lokeraars en/of Lokerse teams

o Vanuit de RVB wordt gedacht dat Kilian Overmeire beter kan gehuldigd worden
in het stadion met de supporters en dat die eigenlijk niet zo veel zou hebben aan
een speciale vermelding en/of de prijs van laureaat sportverdienste

Beslissing RVB : De RVB is niet gewonnen voor het idee het reglement te gebruiken om Kilian
Overmeire een vermelding te geven.

8. Opleidingen en bijscholingen

Wegens Corona momenteel geen plannen

9. Wielerwedstrijden

Wielerdriedaagse
o Er werd door Geert een vergadering georganiseerd (woensdag 28 April). Eigenlijk was

enkel Doorslaar als organisator vertegenwoordigd maar daaruit kon worden
opgemaakt dat geen van de hoofdsponsors (allen cafés) het zagen zitten om met de
(waarschijnlijk toch nog deels) geldende beperkingen dit te organiseren

r De wielerdriedaagse zal dus dit jaar niet worden georganiseerd.
Stand van zaken problematiek WTC sportraad :

. Bij Cycling Vlaanderen was 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 was gekend met als voorzitter Geert Vandamme
(specifiek door de Schepen Van Doorslaer gevraagd om deze functie waar te nemen),
als secretaris JP Broeckaert en als penningmeester Hilde Pierssens.

o 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 zal de functie van voorzitter en penningmeester combinerenen JP

Broeckaert wil de functie van Secretaris blijven waarnemen. Er moeten geen namen
meer voor de leden worden doorgegeven maar Cycling Vlaanderen verwacht wel dat
de club 25 lidkaarten aankoopt. ln het geval van WTC sportraad kunnen dat gewoon
blanco lidkaarten zijn (zonder enige naam) met uitzondering van diegene die dit
specifiek zouden willen (voorzitter, secretaris, organisatoren driedaagse ??).

o

a

a

a

a
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Alhoewel de naam WTC sportraad mogelijks verwarring kan geven zal die momenteel

niet vervangen worden maar mogelijks later worden bekeken.

Gezien we dit jaar beslist hebben om de driedaagse (opnieuw) niet te laten doorgaan

heeft Geert beslist het lidgeld van de WTC sportraad nog niet te betalen en maar

opnieuw aan te sluiten volgend jaar. Blijkbaar is dit iets dat meerdere wielerclubs dit
jaar hebben beslist. Op dat moment moeten bovenstaande beslissingen worden

geïmplementeerd (update bestuur en blanco lidkaarten)

^
V'

a

o

10. Varia

Via dienst Toerisme de vraag gehad te bekijken of sommige verenigingen die niet echt bij

cultuur of toerisme aanleunen eventueel bij de sportraad terecht kunnen. Het gaat hier

voornamelijk over d uivensport, vinkensport,....

Bij Sport Vlaanderen erkent men geen specifieke sporten maar wel federaties. Daar

maakt men dan ook nog onderscheid tussen gewone erkende federaties en

gesubsidieerde federaties. ln de eerste lijst werden de vinken- en duivensport als

"bewegingsbevorderend" beschouwd en dus erkend, voor Sport Vlaanderen zijn deze

federaties al zeker niet erkend en gesubsidieerd

Vraag blijft echter of dergelijke "volkssporten" een plaats kunnen krijgen bij de

sportraad en of die bijvoorbeeld dan ook recht moeten krijgen op subsidies.

a

a

a De aanwezige bestuursleden waren echter unaniem van oordeel dat dit geen goed

idee zou zijn. De mening overheerst hier dat sporten (zoals in het vroegere decreet

"sport voor allen" aangegeven in eerste instantie de fysieke inspanning van de

betrokkene op de plaats moet zetten. Er is al een grijze zone voor bepaalde

sportfederaties (hondensport,...) maar een uitbreiding naar de vinken- en

duivensport wordt zeker niet als wenselijk gezien

Mening RVB : Deze clubs hebben geen plaats in de sportraad. De schepen zal dat

aldus meenemen en meedelen aan de dienst Toerisme

Einde vergadering : 22u45

v4

u%n'r
10

Volgende vergadering RVB : eind juni (te bepalen via dood

t,, ,,
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Biilaee A

Website: www.sportraad-lokeren.be
E-mail : patrick.vanhooste@lokeren.be

Sport'i5ïtt VERSLAG

WERKING SPORTRAAD

2020

1. Voonroord 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.

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

lk 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 z'n allen opnieuw kunnen inzetten om te kunnen sporten; elk op zijn
niveau , elk met de eigen ambities.

lk 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

11
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2. Samenstel ling sportraad

De samenstelling van de sportraad is licht gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Eind

201-9 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
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ln 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

Afgevaa rd igden politieke fracties (raad gevende stem )

Een RVB van L6 leden

Samenstelling RVB (16 leden)
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3. Financieelverslag

ln 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).

o

o

o

o

Dit jaar was het uiteraard een zeer speciaaljaar 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 259iovan de kosten op zich zou nemen. ln totaal
hebben 2l 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.

t3
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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.

r Rest 2019 14939

Toela 18000

A ene kosten -L467,83

' Secretaris -1000

I Website -248,05 t

deri n -t35,2

Activiteiten -475,5"

Materieel -2 5

mene Kosten 27

-449,2

Evenementen/tornooien

5ern rs -l-00 r

G-S rt -L52

Groe nkoo

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

Positief advies lnfrastructuurfonds 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.

500

a

Bekers

Presentatie & optredens

-550

-98L,r7

-L7650Eenmalige subsidie

I
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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 verlichtíng van kantine (particuliere uitbater)

Positief advies afrekeningsdossier DIOP
. Aankoop van een muziekinstallatie en mobiele spiegel

Advies Sportraad aangaa nde ondersteu n i ng Lokerse Veren igin gen
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).
40Yovan 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 van2o%ovoor 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 2021-1.

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 2O2O 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 2O2O :

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)

a

a

o

a

a

voor de ganse legislatuur is er 35.600 Eur ingeschreven voor Bpsl- en 33.600
Eur voor BPS2. Ten gevolge van de steunmaatregelen wordt dat bedrag in
2020 verhoogd met 20%

a
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Bedrag 35.600 euro BPS ! + 7L20 euro = 42720. Van dit bedrag werd reeds

1,2.928,2 Eur voorschot betaald

Bedrag 33.600 euro BPS 2 + 6720 euro = 4O32O. 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.

Team De Dam vzw

Dansschool D.l.O.P. vzw

Lokerse vzw

Padel Club Lokeren

Ww-Lokeren vzw

xt & Dance

BBC Ekaarde vzw

Handbal Lokeren vzw

Lokerse BC vzw

FC Eksaarde ww

Stal de

Voorschot cntv3ngen op basls van vorig jaar
'11vzw

Subsidie BPSl

Aikidoclub Táiwa Lokerèn € 329,71

Atletiek VêÍenioino LokeÍen vzw € 3.495,08

Arrrora Dans vzw € 1.370.75

BBC EksaaÍde vz\r,/ €, 71 9.65

BBC Lokeren vzw € 947,77

Climbinq Team De Dam c 709,58

Dansschool D.I.O.P. ww € 1.373,27

Dê Mólenkrêkêls € 1.077 ,15

l)e SchuuÍ vru € 457.79

Dê Tórènschutters \rzw € 279.22

Domêslic Dm vzw € 233.36

l)VC EksaaÍde \rzw € 647.',17

Erazo Ponvclub vzw € 759.50

FC Daknam v-zw € 1 .081.39

FC Eksaarde vzw € 1.'140.75

Feniks LokeÍen € 547,14

GE-BAEK vzw € 711,77

Handbal Lokeren vzw € 1.358,22

Hockevclub Lokeren val € 1.502,57

Judoclub LokeÍen vzw € 854,90

Kaiakclub TÍiton Lokeren vzw € 388,30

lGÍateclub Lokeren \rzw € 71 3,68

Kon schuttersqilde St Sebastiaan \rzw € 263,14

KnrisriddêÍs EksaáÍde Doorslaar € 492.30

Lokeíse BC v"z\r, € 1.555,67

Lokerse Dansclub € 699.36

LokeÍse Minivoetbalkem € 414,22

Lokerse Zwemvereniqinq vzw € 1.1 56,91

Orka v-zw € 734,32

PC Lokeren vaar € 241,13

PC Rewaert vzw € 452,05

PCL € 307.04

Ruobv Club Lokeren vzw € 320,40

SK Lokeren Doorslaar vzw € 1.999,94

Ski-Xpert € 335,07

Stal De Vooelzano \/zw € 1.641,21

TAO-Do € 266,45

TC ReinaeÍt rrzw € 2.445,82

Tenkai vzw € 694,03

The Fiohters Academv Lokeren vzw € 446,67

TTC Lokeren val, € 245,00

TuÍnkring Voor Geest & Lichaam vzw € 2.007,12

VC Panda's vzw € 1.59s,35

VL@S Lokeren € 539,86

Ww{okêÍen vzw € 751 ,55

WTC BosDarksDuÍters € 317,62

€ 242,71

WTC De Raepespurters yzw € 1 86,08

WTC Eksaarde € 200,7 5

WïC t Hemelrijk € 289,21

WTC TorentraDDers Lokeren € 27 4,51

xt RóDe & Dánce € 208.26

Zeálvoetballioa Lokeren € 322.06

ZVC Nelionalv 183.40€

subsidie BPS 2

€ 6.575,98Atletiek Vereni8ing Lokeren vzw

3L4,77€

979,1,2€

GE-8AEK ww € 61,6,94

€ 32s,26Judoclub Lokeren vzw

767,50€KaÍate Club Lokeren vzw

237,12€LokerseDansclub
7.807.28€

OÍka vzw 807,90€

rtt € 6,30

€ 230,83

TC Reinaert vzw € 4.760,30

The Fishters Academy Lokeren vzw € 94,43

2.091,09€Turnkrine VGL vzw

€ 138,s0

€ 285,39

776,9s€

€ 1.t64,63BBC LokeÍen vzw

320,07€DVC EkJaarde vzw
€ 2.756,14

€ 2.850,73

€ 1,.972,53vC Panda's vzw
7.259,06€FC Daknam vzw

€ 1.053,94

r.829,94€Hockev Lokeren vzw
4.564,10€SK LokeÍen Doorslaar vzw

'J.7,84€De Torenschutters vzw

€ 885,54Erazo Ponyclub vzw
€ 276,99Kruisridders €ksaarde Doorslaar

r,2L2,90€

€

tt/ , / /\ttt'll

Elate
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Positief Advies lnfrastructuurfonds Aanvraag FC Daknam (en betalingfacturen)
. Aankoopalarminstallatie
. Verhardingen rond hun terrein voor plaatsing van doelen
. Plaatsingzonnepanelen

Positief advies erkenning Padel Club Lokeren vzw

Positief advies erkenning Ski-Xpert vzw

Positief advies erkenning Erazo Ponyclub vzw

Positief advies lnfrastructuurfonds Aanvraag Padel Club Lokeren
. Aanleg twee bijkomende padel terreinen

Positief advies lnfrastructuurfonds 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 lnfrastructuurfonds Aanvraag Hockey Club Lokeren vzw :

. Aanleg van paden

. Voorzien tribunes

' Aanleg terras ; hiervoor werd geadviseerd de aanleg van het terros niet mee in
rekening te brengen bij de berekening voor het toe te kennen subsidiebedrag
gezien dit niet in het reglement is voorzien

. Buitenverlichting

o

o

o

a

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 L6 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 3I/7/2O2t.
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.

t7



Verslaq Verqaderinq Raad Van Bestuur 04 Mei 2021

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/L/IOZL. Aansluitend zullen de uitbetalingen gebeuren.

Nog enkele ciifers vaf; 2O2O

Volgende investeringen werden gerealiseerd :

Uitbetalingen lnfrastructuurfonds Vrije Tijd voor sport in 2O2O

2OL9/096 - Aankoop kano-kajakroute. Peddelroute Waasland, aankoop via

cofinanciering van 3 nieuwe steigers (Veerstraat, Middendam en Zuidlede)
€ LL.528,7Q

20L4/284 - iaarlijkse renovatie voetbalvelden (diverse opdrachten) +/-20.000,00

2078/060 - Airco vergaderzalen Sport- en jeugdcomplex € 13.655,26

2OI9 I L04 - Fietsenstalling Eksaa rde +/-L5.000,00

2020/LO6 - Akoestische wanden verga derzalen Sport- en Jeugdcomplex € 20.545,80

2O2O/107 - Zonnewering sporthal Eksaarde € 18.566,24

2016/OOG - Aankoop rege nhaspel voor onderhoud voetbalvelden €9.370,97

2018/ 055 - Antivandalisme ballenvangers Heiende €3.469,07

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

2020/L25 - Aankoop airtrack sportkamp en en activiteiten € 5.989,50

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

2020 / 087 - Schoon maakmachine sporthal Eksaa rde € 5.532,86

2OL4/282 - Vervangen defecte machines
(aankoop stoomreiniger Speel-o-theek)

€ L.L56,76

Aanvraag CBS Bedrag Uitbetaling

Aurora dans en gym Aankoop rnatten 2t03t2020 1610312020 e 1.627,00 24t03t2020

DIOP Aankoop spiegels en muziekinstallatie l/7/2020 13t0712020 € 3.218,53 2717120020

Tennisclub Reinaert Automatisering verlichting terreinen 30t04t2020 t3t07t2020 € 1.839,54 2',7t07t2020

FC Eksaarde Zonnepanelen, inbraakalarm en doelen 5t06/2020 t3t07t?020 € 15.766,01 24/0712020

Hockeyclub
Lokeren

Aanleg tribune en paden 20fiv2020 7^2t2020 € 11.591,00 Nog uit te voeren

VIot! - SLC Nieuwe sportvloer 29t01t2020 10t02t2020 € 12.589,83 t3t02t2020

Vlot! - CREO Aankoop plint en mat 6/01t2020 3t02t2020 € 2.057,00 6/02t2020

lnvesteringen 2021
- AankoopLED-scorebordensporthallen
- 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

leder jaar worden in december de Lokerse laureaten verkozen die een bijzondere
sportprestatie hebben geleverd in het afgelopen jaar. wegens de coVlD-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 2O20.

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-talteams op het hoogste schavot mochten
staan.

(1

a

o

a

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.

o

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

ln totaal werden 44 lndividuele 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

ln 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.

a

a

a
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8. Slotwoord van de voorzitter en de schepen van sport

De Voorzitter :

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

lndien er vragen, problemen of voorstellen zijn, dan horen wij het graag via de gekende

weg. Per mailof telefonisch: lk 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 gezellig211} 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 2O2Ll

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 202t.

Mijn nieuwjaarswensen zijn dan ook:

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

Marjoleine de Ridder,
Schepen van Sport, jeugd en Kinderopvang

Opgesteld door : Patrick Van Hooste, secretaris sportraad
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Weerhouden voorstelCLUBltlAAirl leden 2O2O

Kajakclub Triton Lokeren vzw 2L € 100

Aikidoclub TaiWa Lokeren 23 € 100

Ski-Xpert 28 € 100

Rugby Club Lokeren vzw 30 € 100

Feniks Lokeren 32 € 290

WïC Eksaarde 35 € 100

XL Rope & Dance € 100

Kon schuttersqilde St Sebastiaan vzw 47 € 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 € 720

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 € t70
PCL 100 € 180

V1/TC Bosparkspurters 100 € 180

Handbal Lokeren vzw 104 € 180

The Fiqhters Academv Lokeren vzw L07 € 180

Kruisridders Eksaarde Doorslaar 109 € 190

De Torenschutters vzw 712 € 190

Judoclub Lokeren vzw 113 € 290
Orka vzw 118 € 200

DVC Eksaarde vzw 126 € 2r0
BBC Lokeren vzw 143 € 230

BBC Eksaarde vzw 153 € 240

De Schuur vzw 1s6 € 250

Lokerse Zwemvereniqinq vzw 165 € 260

De Molenkrekels 173 € 270

Zaalvoetballiga Lokeren 185 € 290

PC Reynaert vzw 224 € 340

VC Panda's vzw 250 € 370

Climbinq Team De Dam 259 € 480

Lokerse Minivoetbalkern 277 € 410

WW-Lokeren vzw 29t € 420

Lokerse Dansclub 296 € 430

VL@S Lokeren 344 € 490

Lokerse BC vzw 378 € 640

FC Eksaarde vzw 381 € 540

FC Daknam vzw 422 € s90

Hockeyclub Lokeren vzw 427 € 600

SK Lokeren Doorslaar vzw 435 € 610

Stal De Voqelzanq vzw 504 € 800

TC Reinaert vzw 527 € 730

Dansschool D.l.O.P. vzw 544 € 750

Turnkring Voor Geest & Lichaam vzw 605 € 830

Aurora Dans vzw 66s € 910

Atletiek Vereniqinq Lokeren vzw L306 € t.740

€ 17.680TOTAAL
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1. Vooruroord

Gezien de COVID-L9 crisis konden de twee Algemene Vergaderingen in 2020 niet doorgaan.

Als alternatief werd dan een verslag van de werking van de sportraad opgemaakt (zie Bijlage)

en werd er een enquête gevoerd bij de leden van de sportraad aangaande de werking van de

sportraad. Het resultaat van die enquête bevindt zich hieronder'

2. Respons

De enquête werd uiteindelijk ingevuld door 63 personen aangesloten bij 40 verenigingen van

de sportraad en 2 vereniging die niet bij de sportraad zijn aangesloten (Revobek en SC

Lokeren-Temse Jeugdwerking). Revobek is niet geïnteresseerd in aansluiting terwijl SC

Lokeren-Temse Jeugd wel aangesloten wil worden. Of dit naast de nog bestaande SC

Lokeren Jeu isofa rt zal moeten worden u

Sectie 4Sectie 2Sectie I
Erazo ponyclub vzw

HS De Schuur

Kon Schuttersgilde St Sebastiaan Lokeren

OHs Domestic DOg vzw

PC lokeren

PC Reynaert

WTC Bosparkspurters

S€ctie 5

BBC Lokeren

HANDBAL LOKEREN

KBBC Eksaarde

Lol<ersc Badmintonclu b

Lokerse Minivoetbalkern

VC Panda's Lokeren vzw

Zaalvoetbal Liga Lokeren

Sectie 3

Vlaamse actieve senioren (Vl@s) Afd Lokeren

Niet aangesloten

FC Daknam

Hockeyclub Lokeren vzw

KFC Eksaarde

RC Lokeren

SK Lokeren Doorslaar

SC Lokeren-Temse Jeugdwerking

Revobek

Aurora Dans

AVLO

Climbing Team De Dam

Ge-Baek ITF Taekwon-Do Lokeren

Kajakclub Triton Lokeren vzw

Karate Club Lokeren

Lokerse zwemvereniging LZV

LTC

Orka Lokeren

Padel Club Lokeren

Ski-Xpert

SWEM-vrienden

Tao-Do

TC reinaert

TENKAI vzw

The fighters academy Lokeren

TTC Lokeren

Turnkring VGL Lokeren vzw

VVW-Lokeren

VZW Judoclub Lokeren

22



/Verslaq Veroaderino Raad Van Bestuur 04 Mei 2021

Eén persoon had aangegeven uit eigen naam te spreken maar was strikt gezien ook een
bestuurslid bij een club zodat eigenlijk iedereen uit naam van een club de gegevens ingevuld
heeft. De enquête werd voornamelijk ingevuld door de voorzitters van de clubs (33,33%) de
secretarissen (27%1, de bestuursleden (27%l en de vertegenwoordigers van de sportraad
(72,67%1. Dit betekent waarschijnlijk dat de enquête niet echt binnen de clubs werd
verspreid maar enkel door de geadresseerden van de nieuwsbrief werd ingevuld

3. Akkoord met het verslag

O lk ben akkoord

I lk ben in grote lijnen akkoord maar heb
enkele aanmerkingen (graag onderaan
weergeven)

O lk ben niet akkoord (graag onderaan
verduidelijken)

O Geen mening

Meer dan9O% gaven aan volledigakkoord te gaan met hetverslag.2 personen hadden geen
mening en de rest was in grote lijnen akkoord. De opmerkingen die ze hadden bij het verslag
hadden eigenlijk voornamelijk als doel te stellen dat ze voor de subsidie van de sportraad
liever een systeem hadden gezien waarbij minder rekening werd gehouden met het aantal
leden zodat de kleinere clubs iets meer kregen. Argument was dat deze het in deze tijden
moeilijker zouden hebben dan de grotere om te overleven.

4. Wat wordt specifiek verwacht van de sportraad in de toekomst (vergaderingen, vormingen,
acties, hulp bij een of ander project,...)

De informatie die hier ontvangen werd is nogal divers. 26 personen gaven geen antwoord.
De anderen vroegen voornamelijk hulp en informatie. De afzonderlijke antwoorden worden
hierna weergegeven. lk heb geprobeerd deze ietwat te groeperen

a. Tevreden met de huidige manier van werken
i. lk vind de ondersteuning die we momenteel krijgen van de sportraad nu

voldoende. Dit jaar(2020) was natuurlijk een bijzonder jaar waarbij al onze
inkomsten zijn weg gevallen en het lastig is om alles weer in gang te krijgen ,
maar moeilijk gaat ook

ii. ik denk goede werking en mag blijven zoals het is
iii. Verder gaan op dezelfde elan. Goed bezig!
iv. lk hoop snel terug deel te kunnen aan de sportraad
v. Momenteel een zeer goede werking en ondersteuning
vi. lk ben in grote lijnen zeer tevreden met de communicatie van de sportraad. Voor

vormingen richt ik mij tot andere platforms, maar deze zijn uiteraard altijd
welkom
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vii. Wij zijn nog maar pas erkend, dus we hebben niet veel ervaring met de

sportraad. Volgens mij levert de sportraad prima werkl Het is fijn dat clubs

ondersteund worden
viii. De sportraad en de initiatieven die genomen worden voldoen als ondersteuning

voor een goed beleid van onze club

ix. ln deze moeilijke tijden is het misschien toch aangewezen om de huidige werking

te behouden
x. De samenwerking van de sportraad is gezien mijn technische functie binnen ons

clubbestuur eerder klein. Echter blijkt tijdens onze vergaderingen steeds dat de

werking van de sportraad positief onthaald wordt bij de rest van ons bestuur die

hiermee wel bekend of verantwoordelijk voor zijn. Om die reden volg ik hun visie

en tevredenheid bij de huidige werking van jullie raad.

b. Meer informatie
i. Advies dat betrekking heeft op de werking van een sportclub (wijziging

wetgeving), financiële & materiële ondersteuning van clubs, voorstel vormingen

ii. vooral informatie over elementen die de werking van de clubs kan bevorderen

en eventueel meer uitgebreide info aangaande belangrijke vernieuwingen (bv

zoals de infovergadering over GDPR)

iii. Link tussen stad en club

iv. Op de hoogte blíjven van alles

v. Wettelijke wijzigíngen statuten voor VZW's en algemeenheden hierover

doorgeven of jaarlijks update / opfrissing inplannen

c. Vormingen
i. Het aantal uren opleidingen en vormingen moeten naar omhoog !

ii. Vorming
iii. Vormingen, ondersteuning ivm moeilijke dossier, meer info ivm met subsidies

die boven gemeentelijk zijn, overkoepelende probleem oplosser

iv. Vormingen om een nog beter aanbod uit te werken op noden van jeugd en

volwassenen. Vb hoe beter jeugd integreren en houden na een zomerwerking...

v. 2x jaarlijkse vormingen als alles terug normaal word

vi. Meer vorming en acties

vii. Vormingen bestuursleden, jeugdtrainers

d. Algemene steun
i. Zoals nu, maar met extra nog steun aan bepaalde projecten, b.v. infrastructuur

(wifi in alle sportgebouwen, dus ook het sportcomplex Kazernestraat - vooral nu

met de online trainingen duidelijk dat dit een must is), meer erkenning voor

internationale atleten en hun club, ook indien van minder gekende sporten...

ii. Coórdinatie/lnformatie centraal sportbeleid op lokaal vlak; (financiële en

logistieke) ondersteuning voor evenementen van onze club

iii. Hulp, algemene vormingen (verenigingswerker, multiskills), algemene topics voor

sportverenigingen is zeer interessant
iv. Continuiteit in het ondersteunen van de diverse sportclubs in Lokeren met

aandacht voor de 'kleinere' sporten.

Verderzetten van de stimulansen, ook in moeilijke tijden, wat trouwens zeer

geapprecieerd werd in dit moeilijke Covid-19 jaar, en dat waarschijnlijk nog

tijdelijk zal moeten doorgezet worden. Het zou mooi zijn om, eens Covid met

zekerheid verleden tijd is, de verschillende clubs die toch ook veel moeite
gedaan hebben om hun leden actief te blijven betrekken en te ondersteunen in

hun vrijetijdsbesteding, in de kijker te zetten met één of ander 'revival-event'

v. een verbindende rol tussen de verenigingen op een sectie-overschrijdende
manier
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vi. Verdere ondersteuning voor de jeugd
vii. Mogelijks kunnen veel clubs ondersteuning gebruiken bij het aanvragen van

subsidies bij hogere beleidsniveaus en/of organiseren van wedstrijden op hoog
niveau

viii. Het mee helpen ondersteunen van de sportclubs door onder andere een vinger
aan de pols te houden mbt het sportlandschap en hoe de verenigingen
daarbinnen (moeten / kunnen) functioneren. Dit op verschillende vlakken:
sociaal, fiscaal, juridisch, praktisch, ... Concreet zijn de verslagen die
doorgestuurd worden daarbij een goed hulpmiddel wanneer er voor bepaalde
zaken aandacht gevraagd wordt vb corona-dossier, wijziging wetgeving VZW,
statuten, ... Wij appreciëren uiteraard ook de hulp en ondersteuning bij subsidie-
dossiers.
Wij zien onze sportclub ook als een deel van het sociaal netwerk voor de mensen
van Lokeren en omgeving, en een nauwe samenwerking met de sportraad die
ook binnen die perimeter werkt is dus zeker een meerwaarde.
Vergaderingen en vrijetijdsmarkt zorgen ervoor dat we andere clubs ook eens
tegenkomen, maar misschien kan er in de toekomst (na corona) misschien eens
een activiteit zijn voor alle bestuurders en trainers van alle sportclubs in Lokeren,
zodat we mekaar beter leren kennen... mag zelfs gewoon een gezellige kwis zijn
voor de "medewerkers" van een sportclub... ;-).
Alleszins bedankt voor jullie inspanningen !

ix. Op de hoogte gehouden worden via algemene vergadering, info bij relevante
wijzigende wetgeving, organisatie evenementen zoals de Vrijetijdsmarkt, ...

x. Ondersteuning bij promotie van activiteiten Het zou de sportclubs ten goede
komen als de best practices van andere clubs met elkaar kunnen gedeeld

Hulp bij specifiek project
i. Ja,vb grotere gevechtsruimte
ii. Hulp bij eventuele project
iií. nieuwe kantine op sportcomplex heirbrug voor rugby

(

e

5. Enquête aangaande de werking van de secties

Via de enquête werd geïnformeerd naar het nut van de secties en hoe dit best in de
toekomst wordt aangepakt.

I Het systeem van de seclies behouden
zoals het is en ze laten samenkomen
indien nodig

O "Ad hoc groepen'samenstellen en laten
samenkomen wanneer de nood zich
voordoet

I Tijdens de Alg Verg discussiegroepen
oprrchten en laten brainstormen over...

O Een ander systeem oprichten (gelieve
dit dan in de laatste paragraaf toe te li...

34 90É

47.69o
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Zoals kan worden opgemerkt is bijna de helft van de ondervraagden van mening dat het

systeem kan worden behouden maar dat de secties maar moeten samenkomen als het

nodig is. lets meer dan een derde is dan weer voor "Ad Hoc" groepen die samenkomen als

het nodig is. Slechts een gedeelte van de ondervraagden is gewonnen voor discussiegroepen

en enkelen gaven aan een ander systeem te willen. Die specifieke antwoorden worden

hierna gegeven alsook de extra opmerkingen die de verenigingen konden geven indien deze

betrekking hadden op de werking van de secties'

a. Misschien eens beginnen met de secties opnieuw in te delen en extra secties creëren

indien nodig. En dit evalueren na verloop van tijd. Ad hoc groepen lijkt mij ok, als het

nodig is. Misschien als er nood is aan een groter platform dit eerst in de secties

bespreken en dan in een Ad hoc groep? Op AV discussiegroepen heeft niet veel zin

gezien de beperkte tijd. lk heb schrik dat er nog meer mensen uit de boot gaan vallen of

nog minder een mening gaan geven als je het in een grote groep doet. Misschien is de

eerste opdracht aan secties bekijk jullie werking - Wat zijn de plus punten en minpunten

- zit ik in de juiste sectie - is de sectie niet te groot - enz'...

b. Het huidig systeem kan /mag gerust blijven bestaan, maar als ze niet gebruikt worden als

adviesorgaan heeft het weinig zin. Dan stellen we beter alles open en moeten we daar

eerst over brainstormen, over de sporttakken heen. Of je nu binnensport, buitensport of

je gaat zwemmen.

c. De opdeling in secties is zeker goed maar de flexibiliteit inlassen van ad hoc groepen

rond bepaalde thema's en/of discussiegroepen gebaseerd op de thema's die mogelijks

clubs uit verschillende secties interesseren zou ook mogelijk moeten gemaakt worden.

Kruisbestuiving is misschien weleen goed idee.

d. participatief model uitwerken dat een combinatie van bovenstaande punten is.

e. Waarde van de sportraad is het behartigen van de belangen van de sportclubs,

organiseren van vormingen etc. De sectievergaderingen zelf hebben mijn inziens maar

een beperkte toegevoegde waarde

f. lndien het in vorig punt over gemeenschappelijke raakpunten gaat is het misschien een

idee om de secties op een andere manier te definiëren of voor bepaalde topics

'mengsecties' te definiëren? lk denk dat het basisidee van de secties inderdaad kan

behouden blijven, maar indien er een nood aangevoeld wordt om meer 'kruisbestuiving'

te bekomen, kunnen kleine aanpassingen misschien helpen. Maar ik moet bekennen dat

ik geen expert ben in de werking van de secties. lk probeer daar het komende jaar iets

aan te doen.
g. De huidige indeling in secties biedt weinig meerwaarde voor onze club. Zo zitten wij bij 4

voetbalclubs en 1- rugbyclub, maar zijn er weinig raakvlakken waarbij er nood is om op

regelmatige basis samen te komen. Wanneer we iets willen bespreken met één van deze

clubs, kan dit ook op persoonlijke basis. Een bredere discussie met meerdere clubs over

actuele thema's lijkt mij zinvoller.

h. De opdeling in secties is zeker goed maar de flexibiliteit inlassen van ad hoc groepen

rond bepaalde thema's en/of discussiegroepen gebaseerd op de thema's die mogelijks

clubs uit verschillende secties interesseren zou ook mogelijk moeten gemaakt worden.

Kruisbestuiving is misschien weleen goed idee.

Het indelen in groepen die een gemeenschappelijk thema behandelen blijkt dus een goed gegeven te

zijn. Een verplichte samenkomst is echter blijkbaar niet gewenst. Mogelijks kan binnen de RVB een

nieuwe opdeling in secties worden voorgesteld en kunnen de verenigingen dan eventueel kiezen in

welke sectie ze willen thuishoren.
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6. Andere opmerkingen

De ondervraagden konden nog andere opmerkingen geven. Sommige van die opmerkingen hadden
betrekking op de vorige punten en werden bij die specifieke punten weergenomen. De andere
opmerkingen staan hieronder

a. Dank aan alle bestuursleden van de Sportraad voor jullie inzet in het belang van alle
sportclubs in Lokeren I

b. lk wil mijn dankbaarheid uiten voor de geboden steun, noodfonds, i.f.v. corona. Alleen is
de verdeling op basis van aantal leden gebeurd, terwijl net de kleinere clubs, die geen
sponsoring hebben, enkel afhankelijk zijn van lidgeld, extra steun nodig hebben nu. We
zullen allemaal leden verliezen, voor kleinere clubs heeft dit meer impact....

c. Beter en gerichter communiceren naar de sportclubs !

d. De beste wensen voor2027 en dat we snel terug de draad kunnen opnemen.
e. Wat de extra subsidie betreft is het jammer te moeten vaststellen dat er voor een

systeem van grote clubs gekozen werd, temeer de top van de subsidieslokkoppen in de
sportraad zelf vertegenwoordigd zijn .

f. Uitbetalingen lnfrastructuurfonds Vrije Tijd voor sport in 2020 : Wij hebben nog
materiaalaangekocht in december 2020, kan dit nog opgenomen worden? en voor
begroting 2O2I: wij zijn van plan ook nog materiaalaan te kopen, ikvraag à Carla om dit
door te sturen.

g. Onze vereniging stelt de acties zoals de groepsaankopen ivm preventie corona, de extra
subsidies, de eventuele tussenkomst in corona gerelateerde onkosten, ... bijzonder op
prijs.

h. ivm de VZW . het is gemakkelijk gezegd : ga naar die site, en doe dat . Maar als je thuis
bent, snap ik er geen snars van . lnteressant zou zijn : samen het invullen met vb iemand
van de sportraad, die het kent . En opbouwen tot het juist is .

7. Besluit

Al bij al blijkt het grootste aantal leden tevreden met de werking van de sportraad en de manier
waarop we in 2020 tewerk zijn gegaan. We zullen ons daarom blijven inzetten om de stad te
adviseren en zullen nog meer ons best doen om de verenigingen correct te informeren. Van
zodra de Coronamaatregelen het toelaten zullen we ook opnieuw vormingen organiseren. Wat
betreft de werking van de secties zullen we nagaan of we een betere opdeling kunnen vinden en
zullen we een voorstel uitwerken om deze vernieuwde opdeling en de werking in de statuten en
het inwendig reglement op te nemen.
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