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Aanwezig Albert D'Hanis, Geert De Borger, Vanessa Van Acker, Geert Van Laere, Martin
Mathys, Marjoleine De Ridder, Elke De Meester, Van Hooste patrick,

Verontschuldigd : Jean-Paul Broekaert, Bjorn De Vilder, Benjamín Jacobs, Walter De Coeyer, Alain De
Kegel, Katleen Lebeer, Bart Staes, Geert Vandamme, Helena Van Remoortel

Afwezig Stefaan Atmani,

SportfSïa
Website: www.sportraad-lokeren. be

E-mail : Patrick.van.hooste@lokeren.be

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

18 Nov zOZt
Kazernestraat
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1. Goedkeuring vorig verslag

Er werden geen opmerkingen ontvangen

Beslissing RVB : Het verslag wordt goedgekeurd

2. Financiën

Onze penningmeester is overleden en we dienen dus uit te kijken naar een nieuwe
penningmeester. .

a. Helena heeft als volmachthouder van de rekeningen de voorwaarden bekeken en
momenteel zijn 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.

b. ln principe kan Albert een kaartje en toegangscode krijgen om eventuele
verrichtingen boven de 750 Eur te kunnen valideren maar momenteel is dat niet
dringend en kunnen we beter wachten tot we een nieuwe penningmeester hebben.

c. Vanessa heeft bevestigd de taken van penningmeester te willen overnemen maar
vindt het ook beter af te wachten tot na de volgende AV waarbij gevraagd zal
worden naar bijkomende kandidaten voor de RVB. Na die AV zullen we dan uit de
gekozen leden een penningmeester moeten kiezen

O Situatie (10 Nov):
a. Zichtrekening : 2.238,85 EUR

b. Spaarrekening : L8.547,15 EUR

Su bsidie Krekeltornooi

I
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Het tornooi is niet doorgegaan en de subsidie werd teruggestort
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Subsidíe Karateclub Lokeren : Organiseerden 30 Nov een jeugdevenement

(stage/wedstrijden) waarbij ongeveer 220 karateka's aanwezig waren uit 4 provincies. Ze

hebben gevraagd of ze alsnog konden genieten van de subsidie.

Beslissing RVB

karakter
Een subsidie van 150 Eur wordt toegekend voor dit evenement met Vlaams

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

vorige vergadering nog geen aanvraag ingediend. Ondertussen is dit dus gebeurd

RVB neemt nota dat er ondertussen een getekende aanvraag is gekomen en bekrachtigd de

beslissing een subsidie toe te kennen voor dit evenement overeenkomstig het

organisatieniveau (200 Eur voor een evenement met Nationaal karakter). De subsidie zal

maar gestort worden wanneer het evenement ook daadwerkeliik doorgaat.

3. Algemene Vergadering 6 Dec

Gezien de coronaregels toen nog soepeler waren werd vorige vergaderingen 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)werd geopteerd voor maandag 6 Dec in de

fuifzaal omdat daar een grotere spreiding van de aanwezigen mogelijk is.

De coronasituatie is echter dusdanig verslecht dat zelfs een vergadering onder die vorm niet

echt een verstandige optie is. Om zeker problemen te vermijden wordt dus vanuit de RVB al

beslist nog strengere normen te hanteren om de vergadering toch nog fysisch te kunnen

laten doorgaan.

Er werd dus beslist
o de AV te laten doorgaan in de fuifzaal

o het CST te controleren (Geer Van Laere wil de controle op zich nemen)

o de deelname te beperken tot één deelnemer per vereniging
. een voldoende spreiding aan te houden tussen de aanwezigen

o de deelnemers te vragen om hun mondmasker aan te houden tijdens de AV

o gê€n dranken of versnaperingen te voorzien zodat er geen excuus is het masker af te

nemen
. een cadeaubon van 10 Eur mee te geven aan de aanwezigen

We gebruiken dus enkel de rechterkant van de fuifzaal voor de vergadering en we hebben al

het volgende gereserveerd

. een beamer

. eengeluidsinstallatie

. een 4-tal tafels of podiumelementen
o 50 stoelen.

We gebruiken de ontmoetingsruimte enkel om de aanwezigen toe te laten tot de fuifzaal en

de controle te doen.
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De agenda blijft zoals besproken tijdens de vorige vergaderingen :

r Standaard wordt begonnen met een overzicht van de samenstelling van de sportraad
(eigenlijk ongewijzigd) en de RVB waar we nu 3 open plaatsen hebben (Annemie,
Hilde en Alain). Vraag werd gesteld voor kandidaten om in de RVB te zetelen

o Als tweede punt staat meestal de verwezenlijkingen van de sportraad op de agenda
(uitbetaalde subsidies, gegeven adviezen,...)

r 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
r De sportdienst zalook een inhoudelijke bijdrage leveren.

' Er zijn een paar belangrijke dossiers die ze zullen toelichten (Zwembad,
statio nsplei n E ksaa rde, Vé lo ke re n, MTB ro utes, i nveste ri ng en 2022\.

' 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 CO2 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 gaf vorige vergadering 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.

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

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).

4. Voorbije activiteiten

o 6 Nov : WTC Bosparkspurters : Winterbike
o 9-11 Nov : TC Reinaert - Padel introductie

5. Ovezicht toekomstige activiteiten

o 5 Dec : WTC't Hemelrijk : MTB / gravelrit
o 6Dec'AVI
o 10 Dec : Sportdag 50+ Lokeren
o L1 Dec : AVLO : City trail
o 18 Dec : Sportgala
t 2O- 21. Dec : 4-landentornooi KBHB Men -18
c 27 -> 29 Dec : BBC LOK Kerststage
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5. Sportdienst

De subsidies werden berekend en voor advies voorgelegd
o De bedragen zijn opnieuw zoals ze ingeschreven werden in de begroting van de Stad

Lokeren. Dat is dus minder dan vorig jaar gezien daar dan 20%bii kwam vanwege

coronasteun
BPS i : €35.600

o BPS II (leugd) : €33.600

o De subsidie werd dit jaar dus anders berekend omdat er voor de punten voor de helft

rekening werd gehouden met de cijfers van202O (beslissing Gemeenteraad van 25

mei). Dat maakt het geheel ietwat complexer. De leden van de RVB werden voor de

vergadering in het bezit gesteld van de behaalde punten voor BPSl en BPS2 en

uiteindelijk door de Fin dienst uit te keren subsidies conform de bedragen hierna

Club BPSl BPS2 Totaal

Aikidoclub TaiWa Lokeren €246,84 € 246,84

Atletiek Vereniging Lokeren vzw € 2.875,92 € 4.329,12 €7.205,04

Aurora Dans vzw € 1.L48,50 € 1.1_48,50

BBC Lokeren vzw €795,45 € 88L,77 € r.677 ,2r

ClimbingTeam De Dam € 60L,94 € L36,79 €738,73

Dansschool D.l.O.P. vzw € 1_.264,48 € 975,55 €2.240,02

De Molenkrekels €773,1,5 € 773,1,5

De Schuur vzw € 359,57 € 359,57

De Torenschutters vzw € 250,23 €7,'1,3 €257,37

Domestic Dog vzw € 200,26 € 200,26

DVC Eksaarde vzw € 532,04 € 231.,61" €763,65

Erazo Ponyclub vzw € 770,75 € 909,04 € r.679,79

FC Daknam vzw € 926,7! € 1,.t70,66 €2.097,36

GE-BAEK vzw € 603,13 € 543,79 € 1_.L46,92

Handbal Lokeren vzw € 1.1,63,27 € 1".868,22 € 3.031,50

Hockeyclub Lokeren vzw € 1-.424,58 € r.892,54 € 3.317 ,r2
Judoclub Lokeren vzw € 685,1_9 € L97,63 € 882,82

Kaiakclub Triton Lokeren vzw € 36'J.,4r € 361_,4r

Karate Club Lokeren vzw € s73,89 € s28,47 € 1,.102,37

KBBC Eksaarde vzw € 57r,1,3 € 603,79 € 1.r74,92

KFC Eksaarde vzw € 908,00 € 841,,07 € L.749,07

Kon schuttersgilde St Sebastiaan vzw €235,92 € 235,92

Kruisridders Eksaarde Doorslaar € 393,66 € 21,5,67 € 609,33

Lokerse BC vzw € 1 )L[qq €))7))) € 3.476,80

Lokerse Dansclub € 463,35 € 97 ,34 € s60,70

Lokerse Minivoetbalkern € 347 ,84 € 347 ,84

tokerse Zwemvereniging vzw €9L6,97 € 1,.31.4,78 € 2.23L,76

Orka vzw € 853,22 € 1".1_33,73 € 1.986,9s

Padel Cub Lokeren € 3L2,06 € 2,52 € 314,58

PC lokeren vzw € L92,42 € 1,92,42

PC Reynaert vzw € 368,44 € 368,44

4



Verslag Vergaderinq Raad Van Bestuur 1B Nov 2021

€252,70

De Sportraad geeft een positief advies voor de uitbetaling door de financiële
dienst van de subsidies zoals hierboven voorgesteld

€252,70
€2.102,56 € 4.997,32 € 7.099,99

€ 302,95 €200,1_4 € 503,09

€'1,.247,70 €930,44 €2.L78,1,4

€218,39 €218,39

€2.109,77 € 4.294,92 € 6.404,69

€ 708,69 € 708,69

€ 368,52 €74,69 € 443,2r

€ 198,L0 € L98,L0

€ 1.336,72 € 1,.199,7! €2.536,44

€ 1.436,75 € 1.532,55 € 2.969,30

€ 434,31 € 434,31

€ 654,40 € !42,66 €797,06

€269,5r €269,51

€228,07 €228,07

€ 145,2L €L45,2L

€ 168,37 € L68,37

€254,24 €254,24

€234,22 €234,22

€ L45,49 € 1,t4,I3 € 259,61

€273,77 €273,77

€ 1_44,64 € 1_44,64

Eindtotaal € 35.600,00 € 33.600,00 € 69.200,00

7. Sportgala 18 Dec

Gezien de coronasituatie heeft de stad al enkele maatregelen genomen (niet laten
doorgaan van Kerstmarkt, Sinterklaas,...). Voor het sportgala is er eigenlijk nog geen

negatief advies gegeven maar het werd door de RVB niet opportuun geacht om het
sportgala onder dezelfde vorm te laten doorgaan. Dit zou zeker niet het goede signaal
geven. Er werd dan bekeken of het sportgala kon worden uitgesteld maar daarvoor is het
niet mogelijk een datum te vinden voor mei 2022. Er werd dus gezocht naar een
alternatief die zou toelaten om de huldiging van de kampioenen en laureaten toch te
laten doorgaan op de vooropgestelde datum maar dan onder een afgeslankte vorm.

Het volgende werd voorgesteld en zal zo aan de coronaraad worden meegedeeld

Het evenement als dusdanig kan niet doorgaan maar we zouden de kampioenen en
de laureaten uitnodigen voor het afhalen van hun beker/trofee
Een receptie is in de huidige situatie niet aangewezen. Gezien de fuifzaal dan vrijkomt
zou de huldiging kunnen doorgaan in de ontmoetingszaal/fuifzaal waardoor de
sporthal niet langer wordt geblokkeerd. We zullen daarbij het Covid Safe Ticket (CST)

moeten gebruiken.
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Er is ook een oproep gedaan voor de laureaten en volgende kandidaturen werden

ontvangen :

. Sportman
. Luka Vd Keybus

o Gymnastiek (Beste Belgische prestatie ooit op een WK AGH voor
mannen).

. Gymteam Sint-Niklaas / Team BELGYM
. Rune Herregots

o Wielrennen (1-ste plaats profs Drenthe,....)
o Team Baloise

' Erwin Thibau
r Atletiek (Belgisch record 300 m)

o AVLO

o Sportvrouw
. Sara Roggeman

e Atletiek (bronzen medaille op Belgische kampioenschap Lier)

o AVLO

r Sportteam
. LRV ruiters dressuur team

o Ponyrijden - Dressur (Nationaal ponytornooi en tornooi Bazel)

. Kruisridders Eksaarde Doorslaar
. AVLO-scholieren meisjes 4 x 100m.

r Atletiek (Belgisch kampioen op de 4 x 1O0m)

r AVLO
. Just Mini's

. Diop
o Nationaal en internationaal niveau (wereldtitel)

. Sportclub
. Kruisridders Eksaarde Doorslaar

o Bestaan 67 jaar en als ponyclub 42 jaar
o Sportverdienste

. Leo Van Kerckhove (postuum)
r FC Daknam

. Danny Loyez

r VC Panda's

o Sportbelofte
. Svea van Laere

r Atletiek (zilveren medaille Op Belgische kampioenschap te Lier)

o AVLO
. Marie Vermeir

o Reddend zwemmen (internationale wedstrijd 3x GOUD )

o Brasschaatse Reddingsclub VZW
. Glen Wulteputte

o Zwemmen (winnaar van het Eindklassement Nationaal)
O SWEM

Beslissing RVB : De kandidaturen voldoen aan de voorwaarden en mogen worden
weerhouden
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o Er is al een oproep gebeurd om de kampioenen kenbaar te maken. ln totaal werden
36 lndividuele kampioenen aangemeld via de form en 2L kampioensploegen/teams.
De inschrijvingen zijn afgesloten.

o We proberen net zoals vorig jaar een fotograaf vast te leggen voor het nemen van een
foto.

o Gedi rrof 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 hebben de bekers gekozen.

r Dc bel<ers zouden opnieuw vooraf nroeten worderr sanrerrgesteld err de bekers zullerr
in tijdsblokken worden overhandigd. De tijdsblokken zullen zo veel mogelijk
georganiseerd worden per vereniging zodat er zo weinig mogelijk contacten zijn
tussen verschillende verenigingen.

o De hazen zullen gebruikt worden voor het huldigen van de laureaten en er werd alvast
een vooruitbetaling gedaan. Bij de huldiging zullen in dit geval enkel de laureaten
worden uitgenodigd. De andere kandidaten zouden wel tijdig moeten worden
verwittigd dat hun kandidatuur in rekening werd genomen door de jury maar dat ze
niet werden weerhouden. De uiteindelijke gekozen laureaten zouden een duidelijke
uitnodiging moeten krijgen en zo hun haas moeten in ontvangst komen nemen.

o De pers zou moeten verwittigd worden voor de uitreiking zelf
o Optredens : De verenigingen worden verwittigd dat de optredens niet zullen

doorgaan.

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

Gezien de coronamaatregelen dient het etentje van de sportraad opnieuw worden uitgesteld

Einde vergadering : 2Lu57

Volgende vergadering RVB : => ln principe ergens in 2022 in functie van de noodzaak. Het
tijdstip en locatie wordt nog meegedeeld
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