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VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

21 Jun zOZt
Zoom meeting

Verslaq Verqaderinq Raad Van Bestuur 21 Jun 2O21

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

Aanwezig Zoom Albert D'Hanis, Hilde Pierssens, Bjorn De Vilder, Vanessa Van Acker, Benjamin
Jacobs, Katleen Lebeer, Bart Staes, Alain De Kegel, Walter De Coeyer, Martin
Mathys, Elke De Meester, Helena Van Remoortel, Marjoleine De Ridder, Van
Hooste Patrick,

Verontschuldigd : Geert De Borger, Stefaan Atmani, Geert Van Laere, Geert Vandamme, Annemie
Willems (ontslag a ls vertegenwoord iger Feniks)

Niets gemeld : Jean-Paul Broekaert,

Bjorn De Vilder heeft de zoom meeting opgezet en de vergadering is gestart om 19u32

1. Goedkeuring vorig verslag

Er werden enkele kleinere opmerkingen ontvangen aangaande het vorige verslag (Schepen die
vroeg de tekst aangaande de erkende sporten licht aan te passen en Benjamin die gevraagd heeft
in het verslag bij opmerkingen steeds de naam van het bestuurslid te gebruiken en niet de naam
van de club). Verder werd een fout aangaande de subsidie van SWEM rechtgezet. De subsidie
wordt op 200 Eur gezet (niet 250 Eur) gezien het om een landelijk evenement gaat. Het verslag
werd in die zin aangepast en er werden geen verdere opmerkingen ontvangen.

a

Beslissing RVB : Het verslag wordt goedgekeurd

2. Financiën

o Situatie
a. Zichtrekening
b. Spaarrekening

3.196,13 EUR

22.053,15 EUR

a

Vorige vergadering werd beslist dat dat de kleine kas met cash geld ging worden overgezet
naar de rekening en niet meer ging worden gebruikt. Dit is ondertussen gebeurd en vanaf nu
zal die niet meer vermeld worden in het verslag.

Subsidie SWEM :

Vorige vergadering werd een subsidie toegekend voor een evenement van landelijk niveau
maar ondertussen hebben we vernomen dat het evenement niet zal doorgaan.

I

Beslissing RVB : De sportraad beslist het toegekende bedrag niet uit te betalen
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Subsidie KBS Gilde Sint Sebastian :

Aanvraag ingediend voor de organisatie van hun kermisschieting die doorgaat op 2 Aug op

hun terrein in het Verloren Bos

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

een landelijk evenement

Subsidie TC Reinaert :

Aanvraag ingediend voor de organisatie van hun jaarlijks enkeltornooi dat doorgaat van 15

tot 25 juli.

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

een landelijk evenement

Keuze nieuwe web-provider sportraad

Na de vorige vergadering werden er 3 providers gecontacteerd. Er werden initieel

gevraagd wat de providers ons konden aanbieden rekening houdend met wat we nu

hebben (een statische website waar we onze info op kwijt kunnen) maar met de

mogelijkheid dat er eventueeltoch iets meer mogelijkheden zouden zijn (o.a. om de

nieuwsbrief te versturen, de adressen te beheren, enquêtes te organiseren,

cursussen te organiseren, betalingen te beheren,...). Aan alle bijkomende

mogelijkheden zit echter meestal een prijskaartje vast en uiteindelijk is voor de

sportraad de website zelf het belangrijkste. We zijn geen echte "sportclub" met

specifieke leden (en lidgeld) en organiseren zelf ook (op enkele vormingen na), geen

evenementen waardoor inschrijvingen en betalingen niet echt noodzakelijk zijn

(enkel interessant).

Hierna nog eens alle mogelijkheden op een rijtje en ook de kost die daaraan verbonden is.

o TWIZZIT
o De opzet van de website zou ongeveer 950 Eur kosten (eenmalig)

r 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 perjaar zou kosten

o De domeinnaam zouden we zelf moeten beheren

o De functionaliteiten zouden natuurlijk heel wat ruimer zijn en we zouden

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

o De vergadering die we hebben gehad met Twizzit kan bij hier nog eens worden

nagekeken
https:rÍwizzitcorn-rny.sharepoint.corw:v:i eipersonal/philippe-twizzit corn/EdnMrnYsD5W5 Es9ztYJ I SP-

EBAjxStr3 YEGhzkF5 g I S8 Iysg'ls=Zrqeir

Pi-Software.
o Algemeen wordt vertrokken van de bestaande website van Sportraad Lokeren.

De teksten en afbeeldingen die daarop te vinden zijn worden omgezet in een

nieuwe, strakke website. De bedoeling van de website is vooral om te

communiceren met de bezoekers en geïnteresseerden.
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r Er zit in de prijs een mailing module waarbij tot 2000 adressen kunnen worden
beheerd. Onze nieuwsbrief bereikt momenteel een 350-tal leden

o Er zit in de prijs een koppeling naar een mogelijk Facebook en lnstagram account
Dit hebben we nog niet maar zou dus in de toekomst kunnen worden
geïm plementeerd.

o De meeste onderdelen op bovenstaande pagina's kunnen worden aangepast en
beheerd vanuit een custom CMS platform dat wordt opgezet zodat we de
website zelf kunnen beheren. De CMS wordt afgeschermd met login en
paswoord.

o Tijdens het uitwerken van de website wordt rekening gehouden met alle
gangbare SEO technieken om de site zo hoog mogelijk te krijgen bij Google.

o Alles verloopt telkens in onderling overleg tussen pi-Software en één
aangewezen persoon binnen de Sportraad Lokeren.

o PR|JSVOORSTELTotaalprijs éénmalige uitwerking: 1500,00 Euro Excl. BTW
Jaarlijks domeinnaam en hosting: 120,00 Euro Excl. BTW

Quoted
. Opstart & Wireframing: verzameling informatie, verwerking inhoudelijke voorstelling

en structuur -€750
o Ontwerp: layout obv (bestaande) huisstijl - € 750
o Programmatie: codering van je website met alle nodige functionaliteiten én CMS

voorbeheer-€1.750
- ruimte voor aankondigingen op de website
- structuur met pagina's in dynamische opbouw
- contactgegevens, google maps
- login CMS / webbeheer voor flexibele aanpassingen inhoud

o Opties op maat:
- nieuwsberichten en nieuwsbrief module met beheer ledenlijst: € 500
- agenda met inschrijvingen activiteiten:€ 500

o lnvulling (aangeleverde teksten & beelden)van de testversie voor lancering, mét
opleidingCMS-€250

o Lancering met gekoppelde Google Analytics (webstatistieken) ter opvolging van de
prestaties

Totaal ontwikkeling, inclusief design: € 4.500 (Programmatie & basis invulling: €
3.750, Design: €7501, tijdens en na het bouwen van de website kunnen jullie steeds
rekenen op de nodige support.

a

a De jaarlijkse kosten gelinkt aan een website zijn:
- domeinnaam: € 25
- hosting: € 150
- ssl certificaat: € 25
- G Suite mailbox: € 75
- Sendgrid (voor de verzending van 10.000 mails per maand):€ L00

Blijkbaar vind iedereen het voorstel van Quoted duur, zowel naar ontwikkeling toe als
naar jaarlijkse kost. Pi-Software is dan iets duurder (1500 Eur)voor het opzetten als
Twizitt (950 Eur) maar is het meest voordelige op lange termijn (120 Eur per jaar voor
hosting en domeinnaam).

J

Beslissing RVB : De secretaris neemt contact op met Pi-Software voor het ontwikkelen van
de website



(,

a

Verslaq Veroaderinq Raad Van Bestu ur 21 2021

Groepsaankoop :

Na bespreking in de vorige RVB werd beslist de groepsaankoop open te houden (kost ons in

principe niets) en af te wachten tot na de zomer om 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 O worden gezet zodat de verenigingen weer

kunnen aankopen tot de maximale korting. Op de vraag of er nu al behoefte was werd niet

positief gereageerd

Beslissing RVB : De groepsaankoop wordt verdergezet

Mogelijk gebruik Financiën

Vorige keer werd geopperd door Alain dat er eventueel een communicatie zou kunnen

gebeuren vanuit de sportraad om de verschillende verenigingen (leden) eens in de verf te

zetten. Gezien er na de vergadering toevallig een bericht kwam van de jeugdraad dat bij hen

het idee groeide om een promofilmpje te maken voor het Lokers vrijetijdsaanbod voor

jongeren dacht ik dat we eventueel op de kar zouden kunnen springen.

o De jeugddienst zou immers iemand kunnen inschakelen die sfeerbeelden maakt van

enkele Ueugd) sportverenigingen. Zo kunnen we de verschillende initiatieven eens

extra in de kijker zetten, nu we terug (voorzichtig) mogen uitkijken naar weer meer

mogelijkheden binnen de vrijetijdsbesteding.
o Ze kennen een vrijwilliger die reeds voor verschillende evenementen een leuke

aftermovie in elkaar stak en zouden haar vragen om bij verschillende verenigingen

enkele sfeerbeelden te maken en deze in een tof compilatiefilmpje te gieten zodat

we dit kunnen delen op sociale media.

. Gekoppeld aan het filmpje zouden ze verwijzen naar de website Lokeren'be/jeugd

waar jongeren kunnen doorklikken naar

- Jeugdverenigingen
- Het stedelijk aanbod
- Sportverenigingen
- Cultuurverenigingen

De secretaris had alvast aangegeven dat we zeker geÏnteresseerd waren om mee te werken.

Gezien er vanuit de RVB ook al interesse was om iets dergelijks te doen was het idee

ontstaan om eventueel het aandeel van de sportverenigingen in het bovenstaande te

vergroten door eventueel bij te dragen in de kosten.

De verschillende bestuursleden zien dit zeker als een mogelijkheid maar denken dat dit niet

noodzakelijk dient te worden beperkt tot de jeugdafdelingen en tot een eenmalige promotie

Eventueel kan de betrokkene meer filmpjes maken en kan er op meerdere momenten in het

jaar (bv iedere trimester) een promotiefilmpje worden gemaakt waarbij dan telkens andere

verenigingen in de kijker worden gezet

Beslissing RVB : de sportraad wil meewerken aan dit initiatief en zal (indien nodig) ook

deelnemen in de kosten. In functie van de resultaten van dit (eerste) initiatief kan dan

verder gekeken worden of er nog meer filmpjes worden gemaakt ter promotie van de

andere verenigingen. De secretaris zal daartoe contact opnemen met de afgevaardigde van

de jeugdraad en ook proberen een afspraak te maken met de persoon die de filmpjes

samenstelt om te zien wat de mogelijkheden ziin en/of er daarmee kosten verbonden zijn.
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3. Algemene Vergadering

De RVB heeft vorige vergadering beslist om de eerstvolgende AV in Dec te houden in de hoop
dat de situatie dan een AV toelaat met fysieke 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 streamin g/zoom/ .....
Een datum dient te worden geprikt en ook een locatie (vergaderzaal stadhuis, fuifzaal,..) en
dit natuurlijk in functie van de mogelijkheden met betrekking tot de coronamaatregelen.

4. Voorbije activiteiten

o 8 Mei : AVLO : Opening terras en zomerbar
o 23 Mei : AVLO : Grote Prijs stad Lokeren
c 12 Jun : AVLO : Waas district kampioenschap Jeugd

5. Overzicht toekomstige activiteiten

t 20 Jun tot 19 Sep : Stad Lokeren : Hoogtij Fietszoektocht :

o 27 Jun : Hazentriathlon
o IL Jul : AVLO : Memorial Frangois Van Den Branden en Flanders Cup
o 15 tot 25 Jul : TC Reinaert : Enkeltornooi
r 2 AuB : Memorial schieting KSG Sint Seb
. 3 Aug : Fietstocht De Velodroom Ledecrossers (onder voorbehoud)
o 6-8 Aug: FC Daknam : Daknamcup
o 05 tot 15 Aug : TC Reinaert : Dubbeltornooi

. tt Sep : Vrijetijdsmarkt met sportdorp
Naar jaarlijkse gewoonte wordt ter gelegenheid van de week van de sportvereniging
een Vrijetijdsmarkt georganiseerd. Deze wordt gecombineerd met de Modewandeling
zodat er een mooi bezoekersaantal kan worden verwacht. De officiële uitnodiging
hiervoor vinden jullie via de volgende link
Leuk extraatje dit jaar is dat Stad Lokeren uitgekozen werd als organisator voor het
openingsevent voor de Europese Week van de Sport. Onder het thema "#BeActive",
wil men iedereen aansporen om tijdens de Week van de Sport actief te zijn, en dat
het hele jaar te blijven De Vrijetijdsmarkt krijgt er dus voor dit jaar eenmalig een
Sportdorp in het Joséphine Charlottepark bij.
Via Sport Vlaanderen kunnen we al beschikken over een startboog, een speleobox,
een pannaveld, een street soccer veld en een airtrack.
Naar jaarlijkse gewoonte zijn er alverenigingen die toegezegd hebben om te zorgen
voor demo's, initiaties, animatie maar uiteraard willen we nog meer. Diegenen die
wensen deel te nemen dienen dit zo snel mogelijk te melden. Bart wenste alvast aan
te geven dat de Rugbyclub eventueel een initiatie zou kunnen geven vinden ze de
beschikking krijgen over een stukje grasveld.
Geopperd werd ook dat er eventueel tijdens de VTM al een promotiefilmpje zou
kunnen worden gemaakt om zo de aanwezige sportclubs extra in de kijker te zetten.

c 26 Sep : Daknamse Bosloop
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6. Sportdienst

I nfrastructu u rdossier Padel Lokeren : Afreken ingsdossier

Vorige vergadering gaf de RVB een positief advies aangaande de uitbetaling van

het totaal verantwoorde bedrag op voorwaarde dat de facturen en de bijhorende

betalingsbewijs op naam en rekeningnummer van de vereniging staan zoals

bepaald in artikel 3 53 van het subsidiereglement, => Helena bevestigde dat alle

documenten nu in orde zijn gebracht door de vereniging (7 jun). Het

uitbetalingsbesluit werd op 7 juni goedgekeurd door het college. De uitbetaling is

lopende.

a

a

o

lnfrastructuurdossier Daknam Verharding :

Het initiële dossier (zonnepanelen, verharding, alarminstallatie) werd reeds door

de RVB in okt 2020 positief geadviseerd. Gezien het hiergaatom een (gedeelte)

van de facturen (verharding) en er door de vereniging gewerkt wordt met een

afbetalingsplan wordt enkel een positief advies gegeven voor de reeds

ingediende en betaalde facturen.

Advies RVB : De sportraad geeft een positief advies aangaande de terugbetaling

voor de reeds betaalde facturen.

lnfrastructuurdossier airco danszaal van Lokerse Dansclub (zie aanvraag)

o Airco in zaal De Post (langdurige overeenkomst)

o Kost deels eigenaar, deels dansclub (met terugbetalingsclausule)

o Deel dansclub 17581' Eur (> 2500 Eur)

Advies RVB : De Sportraad geeft een principieel positief advies aangaande dit

dossier maar enkel indien de Lokerse Dansclub een getekend exemplaarvan de

(l a n gd u ri ge) h u u rovereen kom st kan voorleggen.

Stand van zaken verdeling werkingssubsidies 2021: Vorige vergadering werd

door de sportdienst de mogelijkheid naar voor gebracht de subsidies op een

andere manier te verdelen dan reglementair is voorgeschreven om de

sportverenigingen die door corona werden verhinderd activiteiten te organiseren

niet nog meer te bestraffen. Er kon geen unaniem akkoord worden gevonden

onder de vertegenwoordigers van de RVB maar de meerderheid kon zich wel

vinden in een systeem waar er ook rekening werd gehouden met punten

verdiend tijdens het voorgaande subsidiejaar. lntussen ging het college

principieel akkoord om de werkingssubsidie toe te wijzen op basis van het

gemiddelde van werkingsjaren 2O2O-2OZL en 2019-2020. Dit voorstel staat

geagendeerd op de gemeenteraad van 28/6ter goedkeuring. Na de goedkeuring

zal dit zo snel mogelijk gecommuniceerd worden naar de verenigingen'

6
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Nieuwe erkenningsreglement :

- 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. Bovendien bestaan er ook
specifieke erkenningsreglementen voor jeugd- en cultuurverenigingen en werd het
tijd deze meer op elkaar af te stemmen.

Het reglement langs de zijde van sport en jeugd is eigenlijk zo goed als klaar maar er
wordt nog gewacht op de input van cultuur om het eigenlijke reglement te
finaliseren. Naderhand zullen alle bestaande reglementen waar verwezen wordt naar
de huidige erkenningsreglementen moeten worden aangepast om die conform te
maken met het nieuwe reglement. Er wordt verwacht dat dit eind 202L terug zal
gebracht worden op de RVB om een definitief advies in te winnen en het reglement
(en de betrokken reglementen)te laten ingaan begin2022

Vorderingen verhuis rugbyterrein
- De Hockeyclub heeft de stad verzocht om een bijkomend terrein ter beschikking te

stellen voor de aanleg van een nieuw kunstgrasveld. Er kwam een samenwerking tot
stand tussen FC Daknam en Rugbyclub Lokeren voor het gebruik van terrein 2 van FC

Daknam als rugby/voetbalveld. Gezien er maar een beperkt aantal clubs bij
betrokken waren en er vanuit de stad geen specifieke middelen moesten worden
vrijgemaakt was dit niet aan de sportraad gecommuniceerd.

- De verhuis van de balvangers en doelen voor de rugby zou midden augustus
voltrokken zijn zodat de club zijn geplande wedstrijden kan spelen

- Katleen was ontgoocheld dit nieuws nu pas te vernemen en stelde vast dat er heel
wat moeite en kosten werden gedaan ten voordele van de Hockeyclub daar waar de
TC Reinaert al jaren vraagt om een terrein te krijgen voor indoor tennishallen.

- Helena antwoordt daarop dat de kosten voor het hockeyveld (> 640.000Eur), met
uitzondering van de subsidie infrastructuurfonds, door de club zelf gedragen worden
en zo zal toelaten een 300 tal bijkomende leden een plaats te geven. Een outdoor
sportveld kan gerealiseerd worden binnen de bepalingen van de BPA terwijl de
oprichting van gebouwen is gelimiteerd. Het oprichten van een overdekte tennishal
is daarom op deze site niet toegestaan. lndien er zich een mogelijkheid voordoet zal

de sportdienst zeker rekening houden met de vraag van TC Reinaert.

Stationsplein Eksaarde
- Het nieuw ingerichte plein voorziet een recreatief aanbod voor elke leeftijd. ln de

eerste fase werden er reeds petanqueterreinen aangelegd en ook de
fitnesstoestellen kregen een aangepaste locatie voor het volwassen publiek dat
hunkert naar sociaal contact en beweging. ln deze 2e fase volgt een ruim aanbod
voorjongeren en kinderen. Het oude skatepark wordt vervangen door een vol
betonnen hedendaags skatepark. Het ontwerp kwam tot stand na overleg met de
lokale skaters. Het park is uitdagend voor zowel beginnende als gevorderde skaters
met een voorliefde voor freestyle. Tevens sluit het skatepark naadloos aan op een
pumptrack, wat gecombineerd gebruik mogelijk maakt

- Meer info op https://lokeren.be/nieuws/2021l06/17lstationsplein-eksaarde-wordt-
o mgetoverd-tot-recreatief-pa rad i is

o
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Sportzone Nachtegaallaan
- Op deze site zal het bestaande basketplein opgewaardeerd worden tot een

hypercourt (= court met kunstwerk als inkleuring). Tevens kreeg het terrein een

nieuwe toplaag en bijkomende zitelementen. Er wordt een teqballtafel voorzien en

het tennisterrein wordt verwijderd. Er is gestart met de aanleg van het basketterrein

Dit zou begin juli klaar moete n zijn/ Bedoeling was om deze week te starten met de

schilderwerken, maar door de regenval is er beperkte vertraging'

Zwembad
- 7 juni werd het dossier gegund

- Er is een 14 dagen stand still periode dus wordt er momenteel nog niet

gecommuniceerd
- Eind jun communicatie door College

- 30 Juni communicatie naar belangrijkste klanten (LZV, Orka, scholen...) en dan naar

de rest

Bekers
- Elke wenste te weten of TC Reinaert bekers verwachte voor hun tornooi

- Katleen melde dat ze twee bekers wensten en vroeg aan de Schepen of deze die dan

na de finale (+/- 77u op 25 jul) kon komen uitreiken. Ze nodigde ook alle

bestuursleden uit om naar de wedstrijden te komen kijken en naar de receptie te

komen

Cursus multimove
- Elke wenste te weten of er clubs trainers hebben die geïnteresseerd zouden zijn voor

het volgen van de cursus multimove indien die in Lokeren werd georganiseerd en

wenste ook te weten wanneer die dan best zou plaatsvinden (verlof of niet)

- Volgens Katleen heeft TC Reinaert heel wat jongere aspiranten die mogelijks wel

geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Maar veel zal afhangen van de duur en het

tijdstip
- Alain gaf ook aan dat SKLD dit al eens in samenwerking met Voetbal Vlaanderen had

georganiseerd en dat de deelname sterk afhankelijk is van het tijdstip. Eventueel

zouden er meerdere momenten kunnen worden ingelegd zodat de trainers kunnen

kiezen

- Albert heeft zelf al eens de cursus gevolgd (was toen 3 uur zonder stage)

- Elke alverder informeren en de gegevens doorspelen

Kampen Zomer
- Elke liet weten dat momenteel alle kampen voorzien zijn van de nodige monitoren

(er waren heel veel kandidaten).
- Voor hen zal er een inbriefing zijn en ook een specifieke EHBO cursus in

samenwerking met het Rode Kruís

a

a

a

a

7. Sportgala 21 Dec

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.

2021, zouden we normaal een inhaalbeweging willen doen maar uíteraard moet de

situatie dat toelaten.

8
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a

8. Opleidingen en b'rjscholingen

Wegens Corona momenteel geen plannen

9. Wielerwedstrijden

Wielerd riedaagse
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

o De wielerdriedaagse zal dus dit jaar niet worden georganiseerd.

10. Varia

o Schrapping Feniks als lid sportraad :

Annemie heeft laten weten dat de sportvereniging Feniks stopt bij gebrek aan vrijwilligers.
Zijzelf stopt ook als bestuurslid in de RVB maar blijft wel actief in de sportraad als
vertegenwoordiger van de Molenkrekels.
Momenteel kan Annemie (toch al lang in de sportraad) niet in de bloemetjes worden gezet
maar we zullen haar zeker uitnodigen voor het volgende etentje van de RVB

O Bedanking voor net Beachvolley :

Benjamin wenste de schepen te bedanken voor het beachvolleynet op de terreinen achter
het station. Hij had wel nog een opmerking aangaande kabels die daar mogelijks storend
waren. Hij had al een mail gestuurd naar de sportdienst en we wachten op de acties die
zullen genomen worden

a Anonieme brieven aan voorzitter sportraad
Albert blijkt ondertussen al drie anonieme brieven ontvangen te hebben waarbij hem
verweten wordt zich te weinig in te zetten voor de kleinere verenigingen. De eerste twee
brieven kwamen via de post, de andere is blijkbaar persoonlijk in zijn brievenbus gestoken
Hij zal de brief aan de RVB overmaken en hij zal dit ook aanhalen op de volgende AV.

Einde vergadering : 20u54.

3. lbotrl'utfu

/Z/ei 0/
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Volgende vergadering RVB : Eind augustus (of vroeger indien noodzakelijk) => datum te
kiezen via Doodle




