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Aanwezig Albert D'Hanis, Geert De Borger, Jean-Paul Broekaert, Katleen Lebeer, Bjorn De

Vilder, Geert Van Laere, Geert Vandamme, Marjoleine De Ridder, Elke De

Meester, Helena Van Remoortel, Van Hooste Patrick

Verontschuldigd : Hilde Pierssens, Vanessa Van Acker, Benjamin Jacobs, Alain De Kegel, Stefaan
Atmani, Bart Staes, Martin Mathys, Walter De Coeyer,

1. Goedkeuring vorig verclag

Er werden geen opmerkingen ontvangen

Beslissing RVB : Het verslag wordt goedgekeurd

2. Financiën

a Onze penningmeester is opgenomen in het ziekenhuis en we zullen het alvast een tijdje
zonder penningmeester moeten doen.

a. Albert zal haar deze week nog eens contacteren en dan weten we mogelijks meer
aangaande het verloop van haar ziekte, de vooruitzichten en hoe zij het verderzetten
van haar taak als penningmeester ziet.

b. Helena heeft als volmacht houder van de rekeningen de voorwaarden bekeken en
momenteelzijn bij de bank 2 A-mandatarissen voorzien (Hilde en Helena) en één B-

mandataris (Albert). Betalingen tot 750 Eur kunnen door om het even welke A-
mandataris gebeuren en betalingen boven dat bedrag moeten door een
A-mandataris worden uitgevoerd en worden goedgekeurd door een andere
mandataris (A of B). Dit betekent dat er zich momenteel geen problemen stellen voor
de betalingen gezien Helena dit tijdelijk wil doen. Albert zal dus wel eens naar de
bank zal moeten gaan om een kaartje en toegangscode te vragen om eventuele
verrichtingen boven de 750 Eur te kunnen valideren.

c. Voorafgaand aan de vergadering had Vanessa (die niet aanwezig kon zijn)
aangegeven eventueel de taken van Hilde te willen overnemen. De RVB is alvast
dankbaar voor dit voorstel maar gezien we nu nog niet in de problemen zitten en
willen afwachten hoe de situatie met Hilde evolueert zullen we nog geen actie
ondernemen om de volmachten van Hilde over te hevelen naar Vanessa.

d. Er is al een betaling die dringend moet gebeuren en die zal als test worden gebruikt
om te zien of Helena wel degelijk alle betalingen zal kunnen doen

Situatie :

a. Zichtrekening : 1993,65 Eur

b. Spaarrekening : 78547 ,L5 Eur
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Subsidie WTC Bosparksurters 06 Nov : Organiseren opnieuw hun Winterbike weekend met

twee uitgestippelde MTB parcours (35 en 52 km). ls een evenement met deelnemers van alle

Vl provincies en ook van enkele Nederlandse provincies.

Beslissing RVB : Een subsidie van 200 Eur wordt toegekend voor dit evenement met
Nationaal karakter

Subsidie WTC't Hemelrijk 05 Dec : Organiseren een MTB tocht/gravelrit maar hebben nog

geen aanvraag ingediend.

a

Beslissing RVB : lndien er toch nog een getekende aanvraag komt mag er direct een

subsidie worden toegekend voor dit evenement overeenkomstig het organisatieniveau (in

principe 200 Eur voor een evenement met Nationaal karakter).

Seniorensport

De senioren zullen op L2 Januari hun jaarlijkse receptie organiseren. Naar jaarlijkse

gewoonte vragen ze om in de drank te voorzien

Beslissing RVB : De uitgaven voor de seniorensport worden goedgekeurd

3. Algemene Vergadering 6 Dec

Gezien de huidige regels werd geopteerd voor een AV in de oude vorm (dus max 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 omdat daar een grotere

spreiding van de aanwezigen mogelijk is

De secretaris heeft de fuifzaal vastgelegd voor 6 Dec. De ontmoetingsruimte blijkt dan niet

beschikbaar te zijn (wordt klaargezet voor feest gepensioneerden Lokeren). Daardoor zijn

ook alle receptietafels al gebruikt en ook de frigo's in de ontmoetingsruimte

De oplossing die we weerhouden hebben
o We gebruiken de rechterkant van de fuifzaal voor de eigenlijke vergadering en we

hebben al het volgende gereserveerd

o een beamer
o een geluidsinstallatie
o een 4-tal tafels of podiumelementen

o 80 stoelen.
o We gebruiken de linkerkant van de fuifzaal voor de receptie achteraf : daarvoor

hebben al het volgende gereserveerd

o een aantal podiumelementen (maken toog)
o enkele frigo's (om de drank te koelen)

o Spoelbak
r We gebruiken de ontmoetingsruimte enkel om de aanwezigen toe te laten tot de

fuifzaal.
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JP is bereid om alle voorbereidingen en de organisatie van de receptie op hem te nemen. Hij
zaldan wel hulp nodig hebben om de aanwezigen te bedienen, de glazen af te halen en te
wassen.

we zullen ook nog iemand nodig hebben om de aanwezigheidslijst bij te houden

Agenda :

o Standaard wordt begonnen met een overzicht van de samenstelling van de sportraad
(eigenlijk ongewijzigd) en de RVB waar we alvast één open plaats hebben (Annemie).
Gezien Alain (SKLD) in het verleden had aangegeven dat hij zich liefst door Leroy zou
laten vervangen heb ik hem gevraagd of hij toch nog zelf in de RVB wil zetelen of zijn
plaatsje opgeven. Ook Martin had aangegeven eventueel uit de RVB te stappen
gezien hij verhuisplannen heeft maar ondertussen heeft hij mij bevestigd nog zeker
één jaar in de RVB te kunnen blijven. Moest Hilde aangeven dat ze haar taken als
penningmeester niet langer wenst uit te voeren dan kan eventueel ook haar plaats
worden vrijgegeven.

o Als tweede punt staat meestal de verwezenlijkingen van de sportraad op de agenda
(uitbetaa lde subsid ies, gegeven adviezen,...)

o Als derde punt zouden normaal de subsidies aan bod komen
o Als vierde punt kunnen we een overzicht geven van de ontvangen kandidaturen voor

de laureaten en van de doorgegeven kampioenstitels
o De sportdienst zal ook een inhoudelijke bijdrage leveren.

' Er zijn een paar belangrijke dossiers die ze zullen toelichten (Zwembad,
stationsplein E ksaa rde, Vélo kere n, MTB ro utes, i nveste ri ng en 20221.

' lndien de erkenningsreglementen en de daaruit volgende wijzigingen voor de
andere reglementen in december geagendeerd worden kunnen die ook
worden toegelicht.

. Er kan een stand van zaken worden toegelicht aangaande de laatste
coronamaatregelen (eventueel de verplichting om COz meters te installeren
in de sportinfrastructuur)

' Er kan een toelichting gegeven worden aangaande de toegekende bedragen
voor het infrastructuurfonds en de restbedragen per club

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
georga niseerd (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 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 maar de inhoud zal niet worden vermeld om
geen polemiek te starten (wat mogelijks de bedoeling van de anonieme briefzender
kan zijn).

-)



Verslaq Verqaderinq Raad Van Bestuur 26 Okl2021 0

4. Voorbiie activiteiten

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

r 16 Okt : Vlaamse Sportfederatie : Dag van de sportclubbestuurder
o 24 Okt : Opening nieuw MTB parcours (met VTÏ rit)
o 24 Okt : LBC Jeugdcup

5. Ovenicht toekomstige activiteiten

o 6 Nov :Judoclub Lokeren : Krekeltornooi
o 6 Nov:WTCBosparkspurters:Winterbike
o 9-LL Nov : TC Reinaert - Padel introductie
r 5 Dec : WTC't Hemelrijk : MTB / gravelrit
r 6 Dec:AV met receptie
r L0 Dec: Sportdag 50+ Lokeren

o 18 Dec : Sportgala
o 2O- 21Dec: -landentornooiKBHB Men -18

o 27 -> 29 Dec : BBC LOK Kerststage

6. Sportdienst

Aanvraag ontvangen van FC Daknam voor het infrastructuurfonds. Zij vragen subsidie voor :

- Elektriciteitswerken verlichting (verplaatsen masten ed') = 2'496,80 euro (facturen en

betalingsbewijzen ok)

- Aankoop AED-toestel = l-.889 euro (Factuur ok voor l-799 euro en betalíngsbewijzen

ok voor L889 euro)

De sportdienst merkte hierbij op dat alvast de Elektriciteitswerken volledig binnen het kader

van het reglement vallen maar dat er de aankoop van het AED-toestel een goed nazicht en

reflectie van het reglement aan de orde is. Zeker omdat de stad ondersteunt eigenlijk al de

aankoop van AED-toestellen aanmoedigt door in te staan voor het onderhoud van deze

toestellen (wat een grote jaarlijks weerkerende kost is) en er tot op heden nog geen aankoop

van een AED via het infrastructuurfonds werd gedaan.

Na overleg oordeelde de RVB dat de aankoop van een AED toestel weliswaar niet als

dusdanig in het reglement is opgenomen maar dat dergelijke levensreddende

middelen kunnen ondergebracht worden als "materiaal of benodigdheden die

noodzakelijk of nuttig zijn voor de specifieke werking van de Lokerse verenigingen"

(Art 2 $d). Gezien AED's bijdragen tot een betere en veiligere werking van een

sportvereniging zouden deze beter ook specifiek worden opgenomen als middelen

die in aanmerking komen voor het infrastructuurfonds.

De Sportraad geeft dus een positief advies aangaande de aanvraag voor de

elektriciteitswerken EN de aankoop van de AED en adviseert dat ook mag worden

overgegaan tot de uitbetaling van de aangevraagde subsidies voor zover die via

facturen en betalingsbewiizen ziin bewezen.
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7. Sportgala 18 Dec

WG Sportgala : ls een eerste keer samengekomen voor de vergadering van de RVB. Hierna
volgen de voornaamste punten.

Startuur : We zouden dit jaar starten om 19u30. De planning zou echter strak worden
aangehouden en de vroegere start is geen reden om het sportgala achteraf te laten
uitlopen.

Corona : Volgens de laatste gegevens zijn er enkel geen beperkingen indien het gaat
over evenementen tot 200 personen binnen of 400 personen buiten. We zullen dus
alvast moeten overgaan tot het gebruik van een Covid Safe Ticket (CST). Dit zal een
zekere toegangscontrole vereisen maar laat wel toe de rest van het sportgala zonder
al te veel beperkingen af te werken. Er kan gewerkt worden met een bandje of een
stempel en op het eerste zicht lijkt het laatste het makkelijkst. Het CST zou door
iemand kunnen gecontroleerd worden aan de ingang van de Sporthal. De stempel zou
dan moeten gecontroleerd worden aan de ingang van de zaal en eventueel voordat
de mensen naar de receptie gaan.
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Receptie : Vorige edities werd een receptie in de ontmoetingsruímte gegeven. Nu zal
dat best in de Fuifzaal gebeuren omdat de ontmoetingsruimte te klein is. Ook hier zal
met CST moeten worden gewerkt. ln principe zouden alle personen dan al een
stempel moeten hebben gehad. moeten gewerkt worden. JP zal de voorbereidingen
treffen en de bestellingen doen. Hij zal ook aangeven of er verdere zaken nodig zijn
en/of hij bijkomende hulp nodig heeft. Er zal nog aan lnge gevraagd te worden of
haar zus opnieuw hapjes kan sponsoren, anders zal JP daar ook voor zorgen.

De zaal is gereserveerd maar zal moeten worden klaargezet (10 u => L2 u) en we
zoeken uiteraard nog helpers.

Het geheel zal opnieuw opgeluisterd worden met klank en licht. ln principe kan dat
opnieuw SLX zijn maar Elke zal eventueel nog een nieuwe offerte vragen

Gedi Trof is gestopt maar er is een zaak in Beervelde die nog met dezelfde
bestellijsten werkt. De bekers kunnen daar dus gekozen worden en ook het graveren
kan daar gebeuren. Albert en Elke zullen de bekers kiezen.

De bekers zouden opnieuw vooraf moeten worden samengesteld en de bekers voor
de provinciale en Vlaamse kampioenen moeten vooraf (vanaf 19u) worden afgehaald.
Vroeger waren Hilde en Annemie daarvoor verantwoordelijk. De secretaris zal alvast
aan Anemie vragen of zij dit nog een jaar kan doen omdat zij daar dan het meeste
ervaring mee heeft

Speaker : Joyce Verdonck zou opnieuw de presentatie verzorgen. Stijn Vlaeminck
werd wel al eens gepolst om te zien of hij geïnteresseerd zou zijn maar heeft nog niet
gereageerd. Elke verzorgt de verdere contacten metJoyce.

Optredens : We hebben alvast 3 kandidaten (Ropeskipping, Aurora en DIOP) voor een
optreden. We gaan nu echter uit van 5 kleine optredens van telkens max 5 minuten.
De secretaris zal een oproep doen naar de verenigingen.
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Stad Lokeren heeft beslist voor bepaalde zaken de

hazen te gebruiken voor het inhuldigen van

personen.
o Beeldjes zijn niet zo groot (L7,5 cm)

o Het graveren kost wat tijd en de gegevens

zouden drie weken van op voorhand moeten
gekend zijn

o De kostprijs is iets hoger dan die van een

beker (70 à 100 Eur)

o Het model (zie hiernaast)werd rondgegeven

aan de aanwezige bestuursleden. Eerste

indruk was dat het mooiwas maar klein en

niet weegt
o 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.

o Er werd alvast een vooruitbetaling gevraagd.

Beslissing RVB : Beeldjes mogen alworden
betaald. De secretaris zal het nodige doen en

Helena zalde betaling uihroeren

Er is al een oproep gebeurd om de kampioenen en kandidaat laureaten kenbaar te

maken maar momenteel is nog niemand via de form aangemeld. Tijdens de

vergadering werd nagekeken of de nieuwsbrief goed was aangekomen en de links

correct werkten en dat bleek het geval. Mogelijks hebben de verenigingen de

nieuwsbrief wel gelezen maar niet geklikt op de knop "Mee/' waardoor het niet

duidelijk was hoe de kampioenen te melden.

De secretaris zal een nieuwe oproep doen via het E-mail adres van de sportdienst.

Er werd gevraagd of tijdens het sportgala of de receptie een CO2 meter nodig is. Dit

zal nog moeten onderzocht worden als het nieuwe MB uit is maar de sportdienst

heeft al enkele meters en zou dat dus eventueel in orde kunnen brengen.

Na het sportgala zal er opnieuw hulp nodig zijn voor het opruimen. Gezien er geen

podium wordt gebruikt voor de Big Band is het zwaarste werk voornamelijk de buxus

planten, de beschermingsmatten en de zithoek weghalen. De rest van het materieel is

voornamelijk van de geluidsfirma. We hopen echter opnieuw beroep te kunnen doen

op 3 brandweermannen om te helpen opruimen

Geert Van Laere informeert of er vriiwilligers ziin.

De WG zal in principe nog eens samenkomen juist voor de AV of een nieuw te plannen

RVB.
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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.

9. Wielerwedstrijden

Geen items

10. Varia

o Leerkracht van het KTA is komen melden dat er een wit plastic balletje (met gaatjes in) kapot
is gegaan bij hockey. Bij nader inzicht blijkt dat dit balletje uit de (geopende) materiaalkar
van de Sportraad te komen. Het is de bedoeling dat deze gesloten is/blijft.
De secretaris zal naar de zaalploegen een herinnering sturen

a Bjorn vroeg of er al nieuws was van een strikter beheer van de infoborden. Helena wist te
vertellen dat er een vergadering was geweest waar iemand van de sportdienst (Elke of Jens)
op aanwezig was.

De secretaris zal informeren wat er werd gezegd

a Bjorn vroeg wat de politiek was aangaande de vliegende toezichter (of wanneer er juist geen
is). Helena antwoorde dat wanneer er geen vliegende toezichter is de vaste toezichter zou
moeten worden gecontacteerd. Die kan zich uiteraard niet verplaatsen en kan ook niet altijd
een oplossing vanaf afstand bieden. Er wordt wel naar gestreefd om steeds een vliegende
toezichter te hebben maar de laatste tijd is er wat personeelstekort. Er is alvast een
bijkomende toezichter aangeworven die reeds vroeger als toezichter heeft gewerkt zodat er
op korte termijn beterschap zou moeten komen. Best zou er in alle locaties een papier
worden gehangen met de nummer die kan gebeld worden bij problemen

a Bjorn stelde dat hij ook bijde Klimop af en toe een zaal huurde en vroeg zich af of die school
ook niet in het systeem van beheer van de sportdienst kon stappen.
Vanuit de sportdienst wordt er geen specifiek contact genomen met dergelijke scholen.
lndien zij ook in dat systeem willen stappen dan dient de school daarvoor actie te nemen.

07
///J4

///]r/ u
Einde vergadering : 21.u42

,:-*
{ 4,/ /,Ér

./a /^,// lt//C L K/' ,z(

7

Volgende vergadering RVB : => ??? Nov (plaats wordt nog meegedeeld)


