
Verslao V erinq Raad Van Bestuur 17 Auo2021

Aanwezig Albert D'Hanis, Hilde Pierssens, Jean-Paul Broekaert, Vanessa Van Acker, Benjamin
Jacobs, Katleen Lebeer, Geert Van Laere, Walter De Coeyer, Marjoleine De Ridder,
Van Hooste Patrick,

Verontschuldigd : Bjorn De Vilder, Stefaan Atmani, Bart Staes, Martin Mathys, Helena Van
Remoortel, Elke De Meester, Geert De Borger,

Niets gemeld : Alain De Kegel, Geert Vandamme,

1. Goedkeuring vorig verslag

a Het voorlopig verslag werd overgemaakt en Helena heeft enkele aanpassingen gevraagd in het
gedeelte sportdienst en die werden verwerkt in het herziene verslag. Er werden geen verdere
opmerkingen ontvangen

Beslissing RVB : Het verslag wordt goedgekeurd

M

Sport'ikere
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Website: !v!VW.sportraad-lokeren.be
E-mail : Patrick.van.hooste@lokeren.be

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

17 Aug 2O2L
Vergaderzaal Sport- en Jeugdcomplex

2. Financiën

a Situatie
a.

b.

Zichtrekening
Spaarrekening

4990.59 EUR

18551.15 EUR

a

a

Subsidie Ledecrossers 3 Aug : Vorige keer gaf Walter aan dat er nog geen zekerheid was
aangaande het doorgaan van de Fietstochten. Ondertussen is beslist om dit toch te laten
doorgaan op 3 Aug (is dus nog voor de vergadering van de RVB). Het gaat om een evenement
met Vlaams karakter. Het document zou wel nog moeten getekend worden en er moet dus
beslist worden of de aanvraag dus retroactief kan worden goedgekeurd.

Beslissing RVB : Een subsidie van 150 Eur wordt toegekend voor dit evenement met Vl
karakter

Subsidie Krekeltornooi

Aanvraag ingediend voor de organisatie van hun krekeltornooi (G-sport) op 6 Nov : Dit is een
G-sport evenement en vorige jaren hebben we beslist dat we, gezien deze tornooien minder
toegang hebben tot de klassieke sponsoring, deze een subsidie van 500 Eur zouden
toekennen.
Beslissing RVB : Een subsidie van 500 Eur wordt toegekend voor dit G-sport evenement
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Keuze nieuwe web-provider sportraad
Pi-Software werd gekozen en het voorschot werd betaald.Ze zijn ondertussen begonnen met

het omzetten van de site. Dit is nog niet af maar er kan wel al eens gekeken worden hoe die

er zal uitzien (+/- hetzelfde als onze vorige site) . Tijdens de vergadering werd dan de site

eens doorlopen:> rtraad Lokeren s .be

Nu donderdag is er een vergadering met Pi-Software om het verdere verloop te bespreken

en gevraagd werd of er bepaalde opmerkingen moeten worden meegegeven. Dit heeft

aanleiding gegeven tot volgende opmerkingen

De artikels worden telkens in zijn geheel weergegeven en in principe zou men dan

ook de ganse tekst moeten doorscrollen om naar het volgende artikel te gaan. Het

zou interessanter zijn de tekst na enkele lijnen (belangrijkste inhoud) te stoppen en

er bv "meer weergeven" bijzetten zodat de bezoeker zelf kan beslissen of hijverder
wil lezen of niet. Dit is +/-hetzelfde als nu bij de artikels op facebook

Het zou interessant zijn om de nieuwsbrief te koppelen aan sociale media

(facebook,...). Dit is in principe mogelijk maar moeten we nog bespreken. Nu wordt

de nieuwsbrief (af en toe) overgenomen door de sportdienst op hun facebook

pagina. Een nieuwe facebookpagina exclusief voor de sportraad zou in principe

moeten kunnen maar is mogelijks ook niet de goede oplossing omdat er dan te veel

kanalen dezelfde info zullen verspreiden. Dit kan weleens met Pi-software nu

donderdag worden besproken

a

a

a

a

ln principe zouden we ook met forms moeten kunnen werken. Vb voor het indienen

van de kampioenen, laureaten of zelfs het aanvragen van subsidies. Dit is niet echt

een noodzaak (dergelijke forms worden nu in Google aangemaakt en de link wordt

dan gedeeld) maar kan eventueel interessant zijn

Het zou interessant zijn om op te nemen hoeveel "clicks" of lezers een

webpagina/artikel van de nieuwsbrief heeft gehad

a

Beslissing RVB : Er mag verder gedaan worden en de opmerkingen zullen worden

meegenomen naar de vergadering van donderdag. Van zodra afgewerkt mag het

restbedrag worden betaald.

Abonnement VSDC - vzw

Abonnement zou moeten vernieuwd worden (200 Eur). Veel info halen we niet uit de

reviews maar soms zijn er bepaalde herinneringen voor vzw's, info over vergoedingen,... die

kunnen overgenomen worden in de nieuwsbrief

Beslissing RVB : Het abonnement mag worden vernieuwd voor 200 Eur

Seniorensport

De jaarlijkse subsidie voor de Bowling (start september) van 100 Eur moet nog

worden gegeven.

Voor de kermisfietstocht werd opnieuw een drankje gegeven en werden enkele

kleine uitgaven gedaan (197,4 Eur\.

a

a
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Beslissing RVB : De uitgaven voor de seniorensport worden goedgekeurd

Groepsaankoop :

Na bespreking in een 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. Eens de binnensporten opnieuw opstarten kan een nieuwe oproep
worden gedaan.

Mogelijk gebruik Financiën voor filmpje

Verslaq Verqaderinq Raad Van Bestuut 17 Aug 2021

De senioren zullen opnieuw deelnemen aan de 50+ sportdag in de Sporthal Ter
Wallen in Merelbeke. Er wordt zoals de vorige jaren opnieuw een bus ingelegd

De sportdienst zal alvast een inhoudelijke bijdrage leveren. Er zijn een paar
belangrijke dossiers die ze zullen toelichten (lopende dossiers, zwembad en indien de
erkenningsreglementen in december geagendeerd worden kan dat ook toegelicht)
De sportdienst geeft aan dat er reeds een paar keer sprake is geweest om de AV wat
interactiever te maken of er een netwerkmoment aan te koppelen. Dit lijkt hun extra
waardevol na de corona-isolatie maar het is niet zeker dat zoiets in de huidige
omstandigheden zal lukken
Na een lange moeilijke periode is het misschien ook waardevol om de clubs te
bedanken voor hun geduld en inspanningen. Misschien kunnen we hen iets
aanbieden? ln functie van de corona maatregelen zullen we al zeker een receptie
aanbieden. Dit bleek in het verleden meer aanleiding te geven tot interactie dan de
vergadering zelf
De anonieme brief die de voorzitter heeft gekregen van "de kleine verenigingen"
bespreken en uitleggen dat de criteria niet worden vastgelegd door de sportraad
maar gebaseerd zijn op criteria van BLOSO => Sport Vlaanderen. Dit zou eventueel
wel aanleiding kunnen geven tot een apart discussiemoment later (vrijwilligers om
een WG te vormen?)

De RVB heeft aangegeven te willen meewerken aan dit initiatief en zal (indien nodig)ook
deelnemen in de kosten. ln eerste instantie werd gedacht om een eerste filmpje te maken
op de WM maar daar zal beroep worden gedaan op de stadstelevisie. Langs de kant van de
jeugddienst werd niets nieuws meer vernomen

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.
Momenteel zitten we op een punt waar het alle kanten uit kan (de besmettingen stijgen
maar het is nog niet zeker dat dit zal leiden naar meer hospitalisaties/sterfte). We weten dus
nog niet of er strengere of soepelere maatregelen zullen komen.

o

o

o
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o Nog eens aangeven welke subsidie/steun kan worden aangevraagd. Eventueel een

Online quiz over organiseren (cfr jeugddienst) =1 Mentimeter. Te bespreken op de

sportdienst om aan te geven welke diensten/steun kan worden verkregen.

o Het is een tijdje geleden dat we nog opleidingen hebben georganiseerd. De

mogelijkheid hiertoe zalafhangen van de mogelijkheden in het kadervan corona. De

vraag naar opleidingen kan wel tijdens de vergadering worden gesteld.

4. Voorbije activiteiten

o 20 Jun tot L9 Sep : Stad Lokeren : Hoogtij Fietszoektocht :

c 27Jun:Hazentriathlon
o 'J.'J. Jul : AVLO : Memorial Frangois Van Den Branden en Flanders Cup

r 15 tot 25 Jul : TC Reinaert : Enkeltornooi
. 2 Aug : Memorial schieting KSG Sint Seb

o 3 Aug : Fietstocht De Velodroom Ledecrossers (ondervoorbehoud)
o 6-8 Aug: FC Daknam : Daknamcup
o 05 tot L5 Aug : TC Reinaert : Dubbeltornooi

5. Ovezicht toekomstige activiteiten

r 28 en 29 Aug : ruitertornooi LRV Lokeren-Heiende

. tl 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 al verenigingen 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.
o 11 Sep : Rapencross (in de namiddag Jeugd, vrouwen vanaf 16u15, daarna de elite)
o 17 Sep : Strapdag
o 25 Sep huldiging TC Reinaert (50 => 51jaar)
o 26 Sep :Opening Padel Reinaert
c 26 Sep : Daknamse Bosloop
o 10 Okt : AVLO BK 10 km
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6. Sportdienst

lnfrastructuurfonds : Afrekendossier VVW voor aankoop zeilboten met rek en renovatie
sanitair en aanlegsteiger

o De sportraa d gaf 25ht/2020 pos advies over het aanvraagdossier.
o Het aanvraagdossier, de afbeeldingen en de samenvatting van de sportdienst werd

samen met de agenda aan de bestuursleden overgemaakt. Mijn advies is2L663,I2
euro van de kosten te aanvaarden. 402,61euro niet om reden dat hiervoor
kastickets ipv facturen werden voorgelegd. Tevens ook l- factuur die niet op naam
van de vereniging stond zoals het reglement vereist.

Advies RVB : De sportraad geeft een positief advies aangaande de terugbetaling
voor de reeds betaalde facturen en dat voor een bedrag van 21.663,12 Eur. De
sportraad volgt het voorstel van de sportdienst om 402,61 Eur niet te aanvaarden
gezien dit bedrag niet correct werd aangetoond.

Ruiter- en menroutes :

o Zoals reeds aangekondigd probeert de sportdienst 2 ruiter- en menroutes uit te
werken.

Bruine route ( Lokeren Zuid) : 8.7 km ( geel onverhard) Voorgestelde
start/stopplaats : Stal De Vogelzang , indien de vergunningen ok zijn

5
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I Groene route ( Lokeren Noord) : L6,7 km ( oker en groen onverhard)
o Voorgestelde Stop/startplaats ouhuys indien vergunning ok zijn (

aanvraag is gebeurd bij de Stad)

o Alternatief Parking Puyenbroeck ( mits goedkeuring Provincie)

o Sluis op oude tramwegel eventueel aan te passen zodat menners en

tractoren wel doorkunnen. ( in behandeling bij Mobiliteit)

Advies RVB : De sportraad geeft een positief advies aangaande de uitwerking van

deze twee Ruiter en menroutes mits de vereiste vergunningen in orde kunnen

worden gebracht.

Het sportdorp in het Prinses JC park begint ondertussen steeds meer en meer vorm te krijgen

en al heel wat verenigingen hebben toegezegd om een demo te verzorgen en/of een stand

te bemannen.
o De voetbalclubs zullen de street soccer en het pannaveld bemannen voor demo's

initiaties
o De handbal komt met een opblaasbaar veldje voor demo's/initiaties
o De basketclub komt met een mobiele ring en zal mogelijks een demo organiseren

o De hockey komt met een mobiel veldje voor demo's/initiaties
o De schutters willen een festivalwip bemannen

o De Dam komt met een mobiele klimmuur
o De Rugby zal demo's en initiaties in het gras verzorgen

o De Kajakpolo zal demo's op de Durme doen

o De Hondenschool zal een dressuuract verzorgen

6



Verslaq Verqaderinq Raad Van Bestuur 17 Auq 2021

o De dansscholen en Rope Skippers zullen demo's doen
o Aurora heeft al laten weten wel enkele initiaties te willen verzorgen op de Airtrack en

daar een of meerdere lesgevers bij te voorzien gedurende enkele tijdslots (nog te
bepalen).

o De gevechtsporten zullen demo's verzorgen
o We huren enkele springkastelen voor de kleinsten
o SLX verzorgt de klank en Licht
o Er komt een bar (TG Horzel) op de speelplaats van het VTI

De lay out van het sportdorp ziet er voorlopig zo uit :

iOra

, .a.

f;.:"
ó 't' 33 o

--s

ao'

7. SporSala 2l 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 uiteraard moet de
situatie dat toelaten.

8. Opleidingen ên biischolingen

Wegens Corona momenteel geen plannen. De sportdienst vraagt om tijdens de AV toch al na
te gaan of er behoeften zijn.

9. Wielerwedstrijden

r Wielerdriedaagse werd dit jaar niet georganiseerd
. Rapencross 11 Sep : zal doorgaan en werd via WTC Sportraad aangevraagd. Weer worden er

vragen gesteld hoe het komt dat de organisatie van de Rapencross deze zaken kan aanvragen

a

a
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(zonder medeweten van WTC Sportraad?). ln principe ging Geert Vandamme aanwezig zijn

en werd gehoopt dat hij de nodige uitleg zou kunnen geven. Blijkbaar krijgt Hilde daarvoor

nog steeds mails. Deze mails komen blijkbaar omdat ze nog als penningmeester staat

aangegeven. De mails mogen doorgestuurd worden naar de Schepen en we zullen uitzoeken

hoe we dit gaan aanpakken om dit in de toekomst te vermijden.

10. Varia

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. Voorbeeld werd

meegestuurd naar aanleiding van deze vergadering en hij zal dit ook aanhalen op de

volgende AV (zie ook punt 3).

De jeugdraad van Lokeren diende een advies in rond diversiteit en inclusiviteit in de Stad

Lokeren. Meer specifiek: diversiteit en neutraliteit bij het personeel van Lokeren en haar

stagiairs. Dit naar aanleiding van een vraag/nood van een jongere die haar hoofddoek niet

mag dragen tijdens een stage bij Stad Lokeren (geen loketfunctie). Dit advies werd

doorgestuurd naar de voorzitter die al persoonlijk had beantwoord dat dit een problematiek

is die politiek gevoelig is en die niet binnen de bevoegdheden van de sportraad liggen en dat

daar vanuit de sportraad geen advies op zal gegeven worden. Na een discussie aangaande

het feit of de voorzitter al dan niet deze beslissing zelf had kunnen nemen werd door de RVB

beslist hierop geen advies te geven.

Einde vergadering : 22uI2

Volgende vergadering RVB : => datum eind september/begin o te kiezen via

Zr

,áá/

a
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SPORTRÁÁI'
Sport- enJeugdcomplex

SpoÉlaan 2, 9 16A Lokeren
Patriclcvan.hooste@lokeren. be

Subsidiëring yan
organisaties en tornooien

I

2-

eanwaagfotututigE
orgrurisator : I(IC Lokeren Buitenbeentjes

Adres zetel:
Straat: Kazernestraat m- : ---95
Postnr. : 9160 ......gemeente : Lokeren.........

Aanvrager:
Statuut : ...ondervoorzitter
Naam : ...Mathys Martin
Straat : ...Zonnestnaat.

3.

4.

..... nr. ;l

4.2

Postnr. : 9160...gemeente : Lokeren......
Tel : M79699012 - - -, - -E-mail : mathys,martin@gmail,com. . -

B[jzonder spo*initiatief :

4-l GedetaillesÍde omschrijving/prograrnma :

4.3

4.4

G-judo tornooi voor personen met een beperking
10:00u tot I 1 :30 operr taining
l2:00u Lunchpauze...
13 : I 5u stat wedstrijden
I 7:00u medaille uiteiking

Datmnlplaats
.. .06 I I 2A2l ......Sporthal De Muylaert Elsaarde
Niveau van de activiteit (aanduiden wat van toepassing is !)
O Lokaal niveau

Met voornamelijk Lokerse deelnemers of ;rersonen met sen beperking
Vlaams niveau
Mot deelnemers uit min. 3 provincies m organisatorisch opengesteld voor
deelnemers uit gans Vlaanderen;
Landeliik of nationaal niveau
organisatorisch opengesteld voor deelnemers uit België e,n met deelnemers
gi1 minimum. 5 provincies ;
Intemationaal niveau
Met deelnemers uit minimrrm 3 landen

Deelnemers:
Venyacht aantal:7O
Deelnemers komen uit (aantat vermelden per land/per provinoie)
België, oost-Maanderen, west-vlaaÍrderen, Antwerpen Limbgrg, vlaams-Brabant
Henegouwen



5. Rekeningnummer met volledig adres :

IBAN: BE93 73lO I72l7M7
Opnaam van: KJC lnkeren
Buitenbeeiiljes.. ....... ...
Straat: Ward De Bockshaat ....-.rrr. : ...55.'.'..
Postr : 91 60.......... Gemeelrte : Lokeren.......

Ile club/federdie/organisatie is, natoek€ndng van een toelage, verplie;ht de moilewerking

van de Sporhaad te vermelden in alle prólicaties, aangaande de agtiviteit-

De orgaÀsatie verbindt er zich toe heieventueel beschikbaar gestelde promotiemderiaal

op een goed zichtbare plaats uit te bangeo-

t!"Àï"t"-g Ae sportaan .e" 
"itooOiging 

voor de manifestatie naarvoor de sósidie

wordt aangevraagd,

To* d" /*e*

..'?....\....... .., n,./..,....

QWu+^..ek/..FeíA
6Zn" . -r**2. tz.Cu. . . . .

BIC

Datum ; 09....1 ...07 I ...2021

Naam Voorzitter Vereniging Naam Secrehris V€rcniging

,A*VlY
Handtekening I{mdtekening

Over te maken 3 maanden voor ha plaatsvinden vm de meqifestratie nar volgsnd adÍes {iatgu
vrn ooctstennet seldtds benriig)

Sportdienst,
Sport- enJeugdcomplex

Sportlam 2, 9160 Lokeren
tav. Secrehis Sportraad

7. Beslissing gemoentoliike qporraad i.v.m- aanvraag :

?..
.,5àO..€ar.. .é.

D"r" "//...rd.t.ê/.
D'llanis Van

Vootzitter Spomraad Sportraad



SPORTRAAD
Spofi- en Jeugdcomplex

Sportlaan 2, 9 | 60 Lokeren
Patrick. van. hooste(/ I okeren. b e

Subsidiëring van
organisaties en tornooien

SportfSSA

Aanvraasformulier

2.

l. Organisator

Adres zetel
Straat : ...Spoorweglaan
Postnr.: ...9160.

Aanvrager :

Statuut : Y oor zitter I secretaris
Naam : ...De Coeyer Walter.
Straat : Spoorweglaan..

4.

4.2

4.3

WTC DE Ledecrossers Lokeren

J

nr.:...13.
.gemeente

; 'i;

Lokeren

Postnr.: ...9160. .gemeente : ...Lokeren......
Tel : ...0478980837 .........E-mail : walter.de. coeyer@telenet.be
Bijzonder sportinitiatief :

4.1 Gedetailleerdeomschrijving/programma :

Recreatieve fietstocht voor wielertoeristen en andere fietsers
Over een afstand van 50 of 35 km ,met vrije start vanaf 13 u tot 15h30 in de
Parochiezaal van Oudenbos ,dit is een organisatie van WTC De Ledecrossers
aangesloten bij Cycling Vlaanderen en de Lokerse sportraad; hieraan nemen
deelnemers van gans vlaanderen deel en vanZeeland Nederland.

Datum/plaats
Dinsdag 3 augustus 2021 met start en aankomst aan de Parochiezaal Oudenbos,
F.Hanusdreef 3 9a Lokeren
Wij hebben zolangmoeten wachten om te beslissen , door de Corona toestanden en
de beschikbaarheid van de Parochiezaal.....
Niveau van de activiteit (aanduiden wat van toepassing is !)

Lokaal niveau
Met voornamelijk Lokerse deelnemers of personen met een beperking ;
Vlaams niveau
Met deelnemers uit min. 3 provincies en organisatorisch opengesteld voor
deelnemers uit gans Vlaanderen ;

Landelijk of nationaal niveau
Organisatorisch opengesteld voor deelnemers uit België en met deelnemers
uit minimum 5 provincies ;

Intemationaal niveau
Met deelnemers uit minimum 3 landen.

Deelnemers:
Verwacht aantal : ... 150.
Deelnemers komen uit (aantal vermelden per land/per provincie)
Belgie en nederland (zeeland) oost en west Vlaanderen.

4.4



5. Rekeningnummer met volledig adres

IBAN : 8849143052968771.... BIC : .....
Op naam van : Toeristenclub De Ledecrossers.

Straat: Spoorweglaan.. ... ff.: 13...
Postnr. : ...9160. ....... Gemeente : ...Lokeren

De club/federatie/organisatie is, na toekenning van een toelage, verplicht de medewerking

van de Sportraad te vermelden in alle publicaties, aangaande de activiteit.
De organisatie verbindt er zichtoe het eventueel beschikbaar gestelde promotiemateriaal

op een goed zichtbare plaats uit te hangen.

Tevens ontvangt de sportraad een uitnodiging voor de manifestatie waarvoor de subsidie

wordt aangevraagd.

Datum : ...18./. ..07...../2021

Naam Voorzitter Vereniging Naam Secretaris Vereniging

De Coeyer Walter De Coeyer Walter

Over te maken 3 maanden voor het plaatsvinden van de manifestatie naar volgend adres (datum

van poststempel qe )

Sportdienst,
Sport- en Jeugdcomplex

Sportlaan 2, 9160 Lokeren
t.a.v. Secretaris Sportraad

7 . Beslissing gemeentelijke sportraad i.v.m. aanvraag 
"

V4

.za. .U-4.r,.1.

àa.a..-r'.tro...*êtat

Datum ..,fi..r.4.rÍ.a..

D'

Voorzitter Sportraad

Van

s Sportraad


