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VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

27 Sep 2O2l
Vergaderzaal Sport- en Jeugdcomplex

a

1. Goedkeuring vorig verclag

Er werden geen opmerkingen ontvangen

Beslissing RVB : Het verslag wordt goedgekeurd

2. Financiën

a

a

Situatie
a.

b.

Zichtrekening
Spaarrekening

4.069,89 EUR

22.053,15 EUR

Subsidie Blauwbuiktrail Eksaarde 18 Sep : Hebben twee jaar al eens een subsidie gehad
maar door wijzigingen in het bestuur hebben ze de aanvraag te laat ingediend. Het gaat om
een evenement met Lokaal karakter. Er moet dus beslist worden of de aanvraag retroactief
kan worden goedgekeurd.

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

. Nieuwe Nieuwe website spo rtraad : https://www.sportraad-lokeren.be/

Pi-Software werd gekozen en het voorschot werd al betaald. De website is ondertussen
overgezet en gekoppeld aan mailchimp (versturen van nieuwsbrieven). De domeinnaam
werd overgedragen door Stosio en overgenomen door Pi-software

Naar aanleiding van de vorige vergadering werden enkele opmerkingen gegeven en dit heeft
in het volgende geresulteerd

De artikels worden na enkele lijnen (belangrijkste inhoud) gestopt. Door op "lees
meer" te drukken komt men op een aparte pagina waar de foto/folder in zijn geheel
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te voorschijn komt samen met de volledige tekst. Dit systeem kan ook op die manier

in de nieuwsbrief worden overgenomen en werd al op die manier getest'

Per artikel is het mogelijk om dit over te nemen op sociale media. Voor de ganse

nieuwsbrief was dat volgens Pi-Software niet direct mogelijk Gezien enkel de

sportdienst de ganse nieuwsbrief op sociale media zetten en de verenigingen

normaal gezien enkel specifieke artikels willen kopiëren is dit op zich niet echt een

probleem . Bjorn heeft echter weet van een manier om de ganse nieuwsbrief over te

nemen.

Bjorn zat doorsturen hoe de URL van mailchimp kan worden gekopieerd zodat de

ganse mailbrief in zijn geheel op sociale media kan worden gedeeld

Het werken met forms zou mogelijk zijn maar complex en geen verbetering ten

aanzien van de huidige Google forms (men zou op de website moeten inschrijven)

Via Google analytics (wordt gekoppeld aan de site) kan het aantal "clicks" of lezers

van een webpagina/artikel worden nagegaan.

Gezien de hosting van Stosio normaal al juni stopte diende het contract nog een drietal

maanden verder te worden aangehouden. Voor drie maanden service en het hosten van de

domeinnaam dient nog 84,7 Eur te worden betaald

Beslissing RVB : Het restbedrag van 980,10 Eur mag worden betaald. Het door Stosio

gevraagde restbedrag van84,7 Eur mag worden betaald.

a Seniorensport

r De jaarlijkse subsidie voor de Bowling (start september) van 100 Eur werd toegekend

o Voor de sneukelfietstocht werd opnieuw een drankje gegeven (165,8 Eur).

o 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. Deze

bus wordt ingelegd via Bus&Co en de prijs is 449.44 Eur

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

ontsmettingsprod ucten.

a

a

a

a

Blijkbaar zijn de regels echter al zodanig versoepeld (voornamelijk op wat ontsmetting van

het materieel betreft) en hebben de meeste clubs nog voorraad dus wordt het momenteel

nog niet nodig gehad een bevraging bij de clubs te doen. Moest er een (of meerdere)

verenigingen plots een nood hebben aan ontsmettingsmaterieel dan kan de secretaris nog

altijd ACR contacteren.
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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. Gezien de huidige regels zou dit
moeten kunnen in de oude vorm (dus 1 of 2 afgevaardigden per club) en met een receptie
achteraf. Gezien de timing (advies nodig voor de uitbetaling van de subsidies en ook
weerhouden van de kandidaturen van de laureaten sportgala) wordt geopteerd voor
maandag 6 Dec in de fuifzaal.

De secretaris zal trachten de fuifzaal vast te leggen voor 6 Dec en moest dit niet lukken zo
snel mogelijk een andere datum voorstellen.

o 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).
Er kan dan ook een stand van zaken worden toegelicht aangaande de verplichting om
CO2 meters te installeren in de sportinfrastructuur

o De sportdienst geeft aan dat er reeds een paar keer sprake is geweest om de AV wat
interactiever te maken. ln dat opzicht kan eventueel een Online quiz worden
georganiseerd (cfr jeugddienst) => Mentimeter.

' Geert DB opperde dat dit mogelijks niet voor iedereen zo toegankelijk is

' Bjorn opperde dat er eventueel gestart kan worden met een ludieke vraag
om de mensen het systeem te laten testen (kleur illusies of herkennen van
een dier

' Eenvoudige vragen zouden moeten worden opgesteld (sportdienst) en een
van de vragen kan bijvoorbeeld zijn in welk domein vorming nodig is

o Na een lange moeilijke periode is het misschien ook waardevol om de clubs te
bedanken voor hun geduld en inspanningen. ln principe zullen we al zeker een
receptie kunnen aanbieden. Dit bleek in het verleden meer aanleiding te geven tot
interactie dan de vergadering zelf

o De anonieme brief die de voorzitter heeft gekregen van "de kleine verenigingen" zal
door de voorzitter worden aangehaald.

' Enerzijds zou de brief kunnen worden voorgelezen maar dit zou in de kaart
kunnen spelen van diegene die de anonieme brieven heeft verstuurd
(starten van een polemiek aangaande de subsidiëring van "kleine
verenigingen"

' Anderzijds kan het wel aangehaald worden en er op gewezen worden dat dit
niet de manier is om te communiceren met de (voorzitter van) de sportraad
en dat daar nooit op zal worden gereageerd. lndien iemand specifieke
problemen heeft met de werking van de sportraad kan deze dat ofwel
officieel melden aan de secretaris of dit op de agenda laten zetten van de
AV.

De voorzitter zal de anonieme brieven vermelden maar het niet over de
inhoud hebben
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4. Voorbije activiteiten

c 28 en 29 Aug : ruitertornooi LRV Lokeren-Heiende

o LI Sep : Vrijetijdsmarkt met sportdorp
o 11 Sep : Rapencross (in de namiddag Jeugd, vrouwen vanaf 16u15, daarna de elite)

r lL Sep : LBC Yonex Youth tornooi
o 17 Sep : Strapdag
o 18 Sep : AVLO Start to run
r L8 Sep : Blauwbuiktrail
o 18 Sep : DIOP : Start G-Werking en gratis initiatie
o 20 Sep : Panda's : Start G-Volley
. 24- 25 Sep : PC Reynaert : Tapas Take Away

o 25 Sep huldiging TC Reinaert (50 => 51jaar)
c 26 Sep : Opening Padel Reinaert
o 26 Sep : Daknamse Bosloop

5. Overzicht toekomstige activiteiten

o 30 Sep : Sportdag 50+ Merelbeke
o L0 Okt : AVLO BK 10 km

o l-6 Okt : Vlaamse Sportfederatie : Dag van de sportclubbestuurder
. 24 Okt : Opening nieuw MTB parcours (met VTT rit)
c 24 Okt : LBC Jeugdcup

o 6 Nov :Judoclub Lokeren : Krekeltornooi
o 6 Dec: AV ??

o 10 Dec : Sportdag 50+ Lokeren

r 18 Dec : Sportgala
o 20- 21 Dec : 4-landentornooi KBHB Men -18

. 27 -> 29 Dec : BBC LOK Kerststage

6. Sportdienst

lnfrastructuurfonds : Principeakkoord Sanitaire blok met vergader- en opleidingszaal AVLO

o AVLO wenst een bijbouw te voorzien aan het huidige clubhuis. Daarbij wordt een

nieuw sanitair blok voorzien zodat er tijdens grote wedstrijden voldoende degelijk

sanitair ter beschikking (rolstoeltoegankelijk en naar de huidige reglementering). Op

verdiep komt een vergaderzaal dat tevens ook dienst zal doen als opleidingslokaal

voor trainers en bestuurders niet enkel en alleen voor de club maar ook voor een

bredere groep van stakeholders in Lokeren en vanuit de atletiekwereld.

o De groei van de club en zijn organisaties noodzaakt deze uitbreiding gezien er bij elke

organisatie sanitair moet gehuurd worden. Door de uitbreiding van activiteiten is er

een nijpende nood aan vergaderruimte die polyvalent kan gebruikt worden door

andere verenigingen die ook nu reeds bij AVLO aankloppen. Op deze manier kunnen

vergaderingen los van het kantinegebeuren plaats vinden en op tijdstippen dat er

niemand aanwezig is van de club voor bijvoorbeeld langdurige trainersopleidingen.

o Geraamde kost : Honderdvierenveertigduizend en drieëndertig euro - 144033 Eur

o AVLO start met een nieuwe schijf van 50.000 Eur voor het infrastructuurfonds

Advies RVB : De sportraad geeft een positief advies aangaande dit dossier
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I nf rastructu u rfo nds : Afre ke nd ossie r Lo kerse da nscl u b Airco
o De sportraad gaf 21,/06/2021 positief advies over het aanvraagdossier.
o De foto's samen met de factuur van 17581 Eur en het betalingsbewijs werd

overgemaakt aan de sportdienst en de sportraad.
o De Lokerse Dansclub heeft nog voldoende reserve voor het infrastructuurfonds

Advies RVB : De sportraad geeft een positief advies aangaande de terugbetaling
voor de helft van de betaalde factuur en dat voor een bedrag van 8790.5 Eur.

lnfrastructuurfonds : Principeakkoord Aankoop muziekinstallatie en spiegel DlOp
o Om kwaliteitsvolle lessen aan te kunnen bieden heeft DIOP per locatie een deftige

muziekinstallatie nodig, kasten en een spiegel
o Geraamd bedrag is 5713,18 Eur en DIOP heeft nog voldoende reserve voor het

infrastructu u rfo nd s

Advies RVB : De Sportraad geeft een positief advies aangaande het dossier en ook
aangaande de uitbetaling via het lnfrastructuurfonds in functie van de reeds
betaalde facturen

lnfrastructuurfonds : Aanvraagdossier + Afrekendossier voor L't" deel werken TC Reinaert
aanleg van 3 padelterreinen :

o Gezien de grote noodzaak en vraag naar sportterreinen met een voorkeur voor
padelterreinen.

o De omgevingsaanvraag is in orde en de totale prijs is geschat op 180.000 Eur
o Eerste facturen binnengebracht voor een bedrag van 72.6000 en 1.982,28 Eur
o TC Reinaert start met een nieuwe schijf van 50.000 Eur voor het infrastructuurfonds

Advies RVB : De Sportraad geeft een positief advies aangaande het dossier en ook
aangaande de uitbetaling via het lnfrastructuurfonds in functie van de reeds
betaalde facturen.

7. Sportgala 18 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.

2O2L zouden we normaal een inhaalbeweging willen doen maar uiteraard moet de
situatie dat toelaten. Volgens de laatste gegevens zijn geen beperkingen meer voor
evenementen tot 500 personen binnen of 750 personen buiten. Moesten er meer
binnen zijn dan zouden we het coronaproof moeten organiseren of via het COVID Safe
Ticket. lndien we het sportgala van 2019 als referentie nemen dan hadden we toch
wel een publiek van meer dan 500 personen. De tribunes (3x1s0 personen) zaten
redelijk gevuld, er was publiek op de gaanderijen en uiteraard hebben we ook nog de
sportverenigingen die optreden. Vraag is of in het getal van 500 ook de kinderen (<12
jaar) moeten worden meegerekend. Best zou er een CERM analyse worden
aangevraagd voor het evenement zelf om de capaciteit te bepalen.

a

a
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Gezien de situatie (maar in afwachting van een CERM analyse) gaan we er vanuit dat

we het sportgala in zijn oude vorm zullen kunnen organiseren. ER zijn dus nog wel

enkele zaken die moeten worden bekeken.
o Speaker : ln principe was Joyce Verdonck onze vaste speaker (500 Eur). ln 20L9

had ze echter aangekondigd dat ze er mee ging stoppen. We moeten daarvan

bevestiging krijgen of uitkijken naar iemand anders. Mogelijkheden zijn Stijn

Vlaeminck (broer van Kimmy en best via haar te contacteren?); Ruben Van Gucht

(is al jaar en dag speaker in Stekene en te contacteren via Helena) of iemand die

niet bekend is (via Bjorn). Dit zal eerst nog met Elke worden besproken en dan in

de WG Sportgala
o Optredens : Er zal een oproep moeten gebeuren naar de verenigingen toe om

optredens te doen. Vorige keer kregen 3 verenigingen elk 9 minuten maar dat

werd niet door iedere vereniging gerespecteerd. Vraag is of we drie

dansverenigingen aan bod moeten laten komen en/of de toegekende tijd niet

moet worden ingekort
o Receptie : Vorige edities werd een receptie in de ontmoetingsruimte gegeven. ln

principe is dat opnieuw toegelaten maar afgaande op vorige jaren is dat een

drukke bedoening en is dat niet echt een coronaveilige oplossing. Uitwijken naar

de fuifzaal zou dan een oplossing zijn.

o Stad Lokeren heeft beslist voor bepaalde

zaken de hazen te gebruiken voor het

inhuldigen van personen.
. Beeldjes zijn niet zo groot (L7,5 cm)
. Het graveren kost wat tijd en de

gegevens zouden drie weken van oP

voorhand moeten gekend zijn
. De kostprijs is iets hoger dan die van

een beker (70 à 100 Eur)
. Het model (zie hiernaast)werd

rondgegeven aan de aanwezige

bestuursleden. Eerste indruk was dat
het mooiwas maar klein en niet
weegt

. Gezien het echter als kunst kan

worden bestempeld en als uniek

object (collectoritem) waren de

aanwezige leden van mening dat dit
wel kan gebruikt worden om de

laureaten te huldigen.

De secretaris zal de WG samenroepen en met voorgaande gegevens zal aan de

slag worden gegaan.

a

8. Opleidingen en bijscholingen

Wegens Corona momenteel geen plannen. De sportdienst vraagt om tijdens de AV toch al na

te gaan of er behoeften zijn.
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9. Wielerwedstrijden

a Rapencross 11 Sep : Geert heeft de situatie uitgeklaard. Alles was blijkbaar te wijten aan het
gebruik van een nieuw digitaal platform waar nog oude adressen in zaten. Dit punt is
afgesloten

10. Varia

Punt aangebracht door Benjamin voorafgaandelijk de vergadering : Tijdens de rapencross
werd de F4 afgesloten van 8h00 tot 20h of later. Er was een aankondiging op een formaat A4
drie dagen voor het evenement. ln zijn ogen sluit je een fietssnelweg niet zomaar af zonder
een grote aankondiging en een bepijlde omleiding te voorzien. Best een gepaste omleiding
met oranje borden als je een fietssnelweg afsluit voor een evenement. Kan dit geregeld
worden door de stadsdiensten of opgelegd worden aan de organisatie?
Helena heeft geantwoord dat er deze week nog een evaluatievergadering is met de
organisatoren en dat ze dit zal aanbrengen. Volgens haar is dat ook iets dat door de
organisatoren moet worden geregeld
Opgemerkt werd dat Annemie nog in de distributielijst staat en dus nog alle mails krijgt. De
secretaris haalt haar uit de lijst

Einde vergadering : 21u53

Volgende vergadering RVB : => Dinsdag 26 okt (plaats wordt nog meegedeeld)

a

a
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