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VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

07 Mar 2022
Ontmoetingsruimte SJC

Verslaq Verqaderinq Raa{Van Bestuur 07 Mar 2022

Aanwezig Albert D'Hanis, Geert De Borger, Vanessa Van Acker, Geert Van Laere, Jean-Paul
Broekaert, Benjamin Jacobs, Walter De Coeyer, Geert Vandamme, Marjoleine De

Ridder, Helena Van Remoortel, Van Hooste Patrick,

Verontschuldigd : Bjorn De Vilder, Katleen Lebeer, Stefaan Atmani, Bart Staes, Martin Mathys, Elke
De Meester

Afwezig : Alain De Kegel,

1. Goedkeuring vorig verslag

Er werden geen opmerkingen ontvangen en via de Google form was iedereen akkoord met het
verslag

Beslissing RVB : Het verslag wordt goedgekeurd

2. Financiën

Na het overlijden van Hilde werd Vanessa bereid gevonden de taken van penningmeester op
zich te nemen. De overgang is niet zo vlot verlopen en we zullen zien of vanaf nu alles correct
verloopt

Situatie (07 Mar):
a. Zichtrekening : 254,04 EUR

b. Spaarrekening: 18045,15 EUR

c. Toelage stad werd nog niet gestort => Helena bekijkt dit

a Subsidie D.l.O.P. : Organiseren het Vlaams Kampioenschap 18 April
Via de Google form was iedereen akkoord met de subsidie

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

o Subsidie SWEM 09 Jul
kampioenschap

Organiseren een zwemwedstrijd in het kader van het Nationaal

Via de Google form was iedereen akkoord met de subsidie

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

a

a
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Subsidie Femina 30 Apr : Organiseren een meisjesvoetbaltornooi op 30 Apr. Femina is

eigenlijk een afdeling binnen FC Daknam maar Stefaan Atmani is op de hoogte van de

aanvraag. Er zijn deelnemende clubs van 4 Vlaamse provincies en vragen dus een subsidie

aan voor Vlaams niveau

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

karakter.

Op zaterdag 12 Maart gaat opnieuw de fietswijding door op de klassieke manier. De

seniorenwerkgroep vraagt om opnieuw een drankje te kunnen aanbieden aan de deelnemers

na afloop van de fietswijding

Via de Google form was iedereen akkoord met de uitgave

Beslissing RVB : De deelnemers mogen getrakteerd worden op een drankie

De senioren werkgroep wenst ook een cursus E-bike te organiseren

Via de Google form was het grootste deel akkoord met de uitgave

Beslissing RVB : De cursus mag worden georganiseerd

Bekers tornooien : Momenteel vragen sommige sportclubs via de schepen een beker voor de

organisatie van een tornooi. Anderen vragen een subsidie aan via de sportraad. Sommigen

proberen via de twee manieren iets te regelen. Voorstel is om vanaf nu de sportclubs te

wijzen op de mogelijkheid een subsidie van de sportraad te krijgen voor de organisatie van

een tornooi en dat ze daarmee (indien gewenst) de nodige bekers kunnen kopen. Mogelijks

moeten we de subsidie zelf eens bekijken want de bedragen zelf zijn dezelfde gebleven sinds

meer dan 10 jaar. Mijn voorstel : Lokaal 200 Eur, Vlaams kampioenschap 250 Eur, Nationaal

kampioenschap 300 Eur en internationale wedstrijd 350 Eur. Onze kas zou dit makkelijk

moeten kunnen dragen zelfs indien er (heel)wat meer aanvragen zouden komen. We zouden

een nieuw (lees licht gewijzigd) reglement kunnen uitwerken en voorleggen aan de AV.

Via de Google form was iedereen akkoord met het wijzigen van het reglement

a

a

a

Beslissing RVB : Het reglement mag in die zin worden aangepast en voorgelegd worden aan

de AV

3. Algemene Vergadering 6 Dec

Gezien de coronaregels toen nog soepeler waren werd eerst geopteerd voor een AV in de oude

vorm (dus max 2 afgevaardigden per club) en met een receptie achteraf. Gezien de

coronasituatie kon de vergadering onder die vorm op het laatste moment niet doorgaan en werd

teruggegrepen naar dezelfde formule als vorig jaar (eindverslag en enquête). ln tegenstelling tot
vorig jaar (58 verenígingen geantwoord), zijn de resultaten van deze enquête (zelfs na vele

herinneringen) ietwat bedroevend (55 personen voor 29 verenigingen geantwoord).
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De antwoorden op de enquête waren als volgt :

o Vraag 1 : Naam en voornaam : 55 antwoorden
o Vraag 2 : Spreekt u uit naam van een vereniging? : 54 uit naam van een vereniging
r Vraag 3 : Welke vereniging vertegenwoordigt u? :29 Verenigingen
r Vraag 4 : uit welke functie spreekt u

o Voorzitter: 22

o Bestuurslid of vertegenwoordiger sportraad : 20

o Secretaris : L2

o lndividueel : l-
o Vraag 5 : akkoord met het werkingsverslag :

o Akkoord : 53

o ln grote lijnen akkoord : VGL : vraag waar de L000 Eur voor de secretaris voor staat
en ook opmerking aangaande Hilde

o Geen mening : 1
e Vraag 6 : Wat verwacht u in de toekomst van de sportraad :

o 16 Antwoorden leeg en nog een tiental met geen opmerkingen
o Vele kleine suggesties waarbij vooral het opnieuw organiseren van fysische

vergaderingen en vormingen naar voor komt. Verder het blijven informeren van
clubs.

o Velen vinden dat de steun van de sportraad zoals die nu is voldoenden is en dat we
mogen verder doen zoals bezig

o Drie suggesties voor uitbreiding van sportinfrastructuur (Eksaarde en Kazernestraat)
o Twee specifieke suggesties voor vorming (EHBO en verzekeringen voor clubs)

o VraaB 7 : wat vindt u van de vernieuwde website
o lk heb die al bezocht en vindt die nuttig : 30
o lk heb die nog niet bezocht maar zal dit zeker doen : 23
o lk heb die nog niet bezocht en denk ook niet dat ik die zal gebruiken : 2

. Vraag 8 : Nieuwsbrief via Mailchimp
o lk lees de titels en klik enkel door naar de artikels die mij interesseren : 35
o lk lees de nieuwsbrief volledig : L9

o lk lees deze nieuwsbrief zelden : 1
o Vraag 9 : Nog specifieke vragen op opmerkingen :

o Geen opmerkingen :50
o Opm VGL vraag 5
o Vraag om de club ook op de website te zetten
o Samenwerking tussen de 4 voetbalclubs stimuleren
o Proficiat voor de werking
o Update voor de adresgegevens van de club

Organiseren van nieuwe fysieke vergadering mei : Via de Google form was iedereen akkoord met
een fysische vergadering in Mei. Deze vergadering kan weer doorgaan onder de oude vorm (2

vertegenwoordigers per vereniging en een drankje achteraf). JP zal instaan voor de receptie
achteraf. De agenda van de vergadering zal alvast de financiële situatie moeten behandelen en
ook de samenstelling van de RVB (ondertussen is Hilde overleden, Annemie en Martin hebben
hun ontslag ingediend en Alain de Kegel zou zich liefst door iemand anders laten vervangen.
Verder moet het gewijzigde reglement van de tornooien worden goedgekeurd en kan eventueel
ook het nieuwe erkenning- en subsidiereglement worden besproken

J

Beslissing RVB : De vergadering mag belegd worden op 9 (alt 10) Mei
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4. Voorbije activiteiten

r 5 Dec : WTC't Hemelrijk : MTB / gravelrit
o L8 Dec : Sporthuldiging
o 20- 2L Dec:4-landentornooi KBHB Men -1"8

o 27 -> 29 Dec : BBC LOK Kerststage

5. Overzicht toekomstige activiteiten

t 17-I8 April : DIOP :Vlaams kampioenschap Jazz modern/hedendaags
r 30 Apr- 1 Mei : Lokerse Badmintonclub : ABCD Tornooi
o 30 Apr: Tornooi Femina Daknam

r 9 Jun : Jong Lokeren Sport
o 24 - 26 Jun : Handbal Lokeren : Cedalion Cup

r 9 Jul : SWEM : Nat kampioenschap openwaterzwemmen
r Ll- Sep : Vrijetijdsmarkt

S. Sportdienst

Advies erkenning Lokerse ïriatlonclub
LTC bestaat al sinds jan 2O2O als vzw maar had eerst een beperkt aantal leden. Sinds Corona

is hun ledenaantal gestegen tot 33 en voldoen ze verdere aan alle vereisten om erkend te
worden (Bestuur in Lokeren, voldoende activiteiten in Lokeren, voldoende leden,

aangesloten bij Triatlon Vlaanderen, verzekering in orde)

a

a

Via de Google form was iedereen akkoord voor een positief advies

De Sportraad geeft een positief advies voor de erkenning van de Lokerse Triatlon
club (LrCl

Advies erkenning Elite Gym

Elite Gym vzw bestaat eigenlijk alsinds 201,4en werden een eerste keer erkend in Lokeren in

2015. Door specifieke problemen met hun trainingslocatie en een forse daling van de leden

voldeden ze echter niet meer aan de voorwaarden en werd hun erkenning ingetrokken. De

club is echter blijven sporten (met een tiental leden) en heeft recentelijk zijn ledenaantal

opnieuw kunnen opkrikken (> 30 bij de federatie VKBMO aangesloten leden). Zij sporten in

de sporthal van de basisschool Spoele. Specifiek probleem is dat de maatschappelijke zetel

van de club en 2 bestuursleden gevestigd zijn (net buiten) Lokeren. De club is verder echter
zo goed als volledig Lokers en heeft geen intenties om een afdeling ergens anders op te

starten. Volgens het reglement dient de sportraad voor deze afwijking een gemotiveerd

advies te geven

Via de Google form was de meerderheid akkoord voor een positief advies. Twee

opmerkingen drukten hun bezorgdheid uit of we zeker konden zijn dat ze niet ook in
Waasmunster een werking zouden hebben en daar zouden gesubsidieerd worden
Navraag bij de sportdienst van Waasmunster heeft uitgewezen dat ze daar in totaal niet
gekend (en dus erkend) zijn en dus geen werking en/of subsidies hebben in Waasmunster
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De Sportraad heeft nota genomen van het feit dat de maatschappelijke zetel van
Elite Gym zich {net) buiten Lokeren bevindt (Podtsmeulen Waasmunster}. Navraag
bij de sportdienst van Waasmunster heeft uitgewezen dat de club daar niet is
gekend en dus geen erkenning en subsidies heeft in Waasmunster.
Gezien de vereniging enkel een werking heeft in Lokeren (sporthal Spoele) en
voornamelijk bestaat uit Lokerse leden (bijna 90%) is de RVB van de sportraad van
mening dat dit eigenlijk als een Lokerse club kan worden beschouwd. De RVB van
de sportraad geeft dan ook een positief advies voor de erkenning van Elite Gym
Lokeren vzw

Advies erkenning Oude Gloriën / Antieke Velokes
Op de valreep werd ook nog een aanvraag ontvangen voor de erkenning van de vzw Oude
Gloriën / Antieke Velokes. Het dossier is echter nog niet al te duidelijk en met de gegevens
die er nu zijn komen ze niet in aanmerking.Ze bestaan al lang genoeg maar ze organiseren
eigenlijk niet genoeg activiteiten en hun ledenbestand voldoet ook niet. Grootste struikelblok
is echter de verzekering. Dit zou moeten uitgeklaard worden alvorens het dossier naar de
sportraad/gemeenteraad zou kunnen voor advies/goed keuring

De Sportraad wacht op bijkomende elementen alvorens een advies voor de
erkenning van de Oude Gloriën/Antieke Velokes uit te brengen

a Advies herwerken subsidiedossier

De sportverenigingen krijgen al jaren steun om een betere werking te kunnen uitbouwen en

het sportaanbod in Lokeren uit te breiden. Door de jaren heen zijn de voorwaarden gewijzigd

en werd het subsidiereglement daarvoor aangepast. Het bijhorende reglement probeerde
steeds op een kwantitatieve manier (aantal leden) en kwalitatieve manier (criteria
aa ngaa nde bestuur, tech nisch kader, jeugdwerking, profilering, medewerking, inzet
vrijwilligers, communicatie en werking met sociale doelgroepen) de sportverenigingen te
belonen voor hun inspanningen geleverd gedurende de betrokken periode. Het reglement
werd ondergebracht bij de BeleidsPrioriteit Sport 1 {BPSL) en de bijhorende subsidies werden
apart begroot voor een bedrag van 35.600 Eur

ln201'4 werd er, naast het klassieke subsidiereglement een tweede reglement uitgebracht
waarbij een bijkomende focus werd gelegd op de jeugdwerking en het technisch kader van
de jeugdopleiding. Deze beide categorieên waren ook al doelstellingen in het voorgaande
subsidiereglement. Het reglement werd ondergebracht bij de BeleidsPrioriteit Sport 2 (BPS2)

en werden via een andere begrotingspost voorzien voor een bedrag van 33.600 Eur

Na het schrappen van het oude decreet zijn de subsidievoorwaarden totaal veranderd en

worden alle subsidies via dezelfde begrotingspost voorzien voor een totaal van 69.200 Eur.

ln dat kader is het eigenlijk niet langer normaal dat de twee subsidiereglementen naast

elkaar blijven bestaan. Deze kunnen zonder fundamenteel de subsidiëringsvoorwaarden te
wijzigen in één en hetzelfde reglement kunnen worden vervat. Deze samenvoeging zou een

administratieve vereenvoudiging zijn voor de sportverenigingen en voor de ambtenaar die de

controle moet uitvoeren (nog slechts één dossier). Als basis voor het nieuwe reglement zou

het subsidiereglement "beleidsprioriteit sport 1- (kwaliteitsvolle begeleiding van de

sportvereniging)" kunnen worden genomen gezien in dit reglement al de criteria van de twee
bestaa nde reglementen kunnen worden ondergebracht
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Tijdens de vergadering werden de aanwezige bestuursleden ingelicht aangaande de

belangrijkste wijzigingen die hierna worden weergegeven

Deel I :ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit deel kan grotendeels worden behouden. De daarin hernomen definities en voorwaarden

waren voor de twee verschillende reglementen al bijna identiek. Er wordt wel van de

gelegenheid gebruik gemaakt om de gebruikte bewoording wat op te frissen en ook bepaalde

definities wat beter te verwoorden om latere discussies te vermijden

Deel ll :VOORWAARDEN TOT HET BEKOMEN VAN EEN BASISSUBSIDIE

Dit deel kan worden behouden. De bedoeling van deze basissubsidie was om 10 % van de

35.600 euro gelijkmatig te verdelen onder de rechthebbende clubs en 20%van de 35.600

gelijkmatig te verdelen onder in functie van het aantal aangesloten leden. lndien we +/'
eenzelfde bedrag willen toekennen dienen de percentages aangepast te worden naar

respectievelijk 5% en LO van het bedrag (35.600 +33.600).

Deel lll :VOORWAARDEN TOT HET BEKOMEN VAN EEN WERKINGSSUBSIDIE

Doelstelline 1: Beschikken over een kwaliteitsvol bestuurskader

Dit deel kan bijna integraal worden behouden. Het eerste criteria (bestuur organogram) werd

wat uitgediept maar de ander punten werden behouden. Vroeger werd aan deze doelstelling

!2%van de 35.600 euro toegekend). lndien we eenzelfde bedrag willen toekennen in het

samengevoegde reglement dient het percentage hier op 6% van het budget te worden

gezet.

Doelstelling 2: Beschikken over een kwaliteitsvol technisch kader

Dit deel kan grotendeels worden behouden. Vroeger werd voor BPS1 15% van 35.600 euro

toegekend. lndien we eenzelfde bedrag willen toekennen in het samengevoegde reglement

dient het percentage hier op 8%ovan het budget te worden gezet.

ïwee belangrijke wijzigingen werden doorgevoerd

Bij het oude reglement konden strikt gezien enkel punten verkregen worden voor het

organiseren van een VTS cursus indien deze in zijn geheel (normaal4 modules)werd

georganiseerd. Dit bleek echter zo goed als onmogelijk haalbaar voor een club. Het nieuwe

reglement kent nu punten toe telkens één van de vier modules van een dergelijke cursus

wordt georganiseerd

Verder werden de verenigingen enkel beloond indien hun trainers een VTS cursus volgden

die leidde tot een diploma met een hogere waardering. Sommige diploma's (vb lnstr B en

Trainer B) hebben echter dezelfde waardering (4) maar vereisen toch een zwaardere

opleiding. ln het nieuwe reglement wordt ook het volgen van dergelijke cursussen

aangemoedigd (en beloond).

Doelstelling 3: Uitbouwen van een degeliike en kwaliteitsvolle ieugdwerking

Dit is uiteraard de doelstelling die de belangrijkste wijziging ondergaat. Alle criteria die al

bestonden in het oude reglement worden ofwel behouden ofwel gecombineerd met deze die

in het reglement BPS2 bestonden. Hier dient een eerste specifieke wijziging te worden

aa ngebracht.
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Gezien het werken met gediplomeerde trainers op zich al ietwat garant staat voor een

kwaliteitsvolle werking wordt niet langer geëist dat de vereniging lid uitmaakt van een

erkende federatie. Ter compensatie wordt wel het behalen van een door de federatie erkend
kwaliteitslabel aangemoedigd (en beloond).

De grootste wijziging is een duidelijkere omschrijving van het begrip "jeugdsportcoórdinato/'
gezien in het verleden de sportverenigingen nogal creatief omsprongen met de definitie om

aldus bijkomende punten te sprokkelen. Zo wordt duidelijker omschreven wat zijn

coórdinatietaken zouden moeten inhouden en welke bewijzen dienen te worden
aangeleverd om aanspraak te kunnen maken van subsidiëring voor dit punt. Verder is er een

minimum ingesteld aangaande het aantal leden of groepen waarvoor de
jeugdsportcoórdinator verantwoordelijk is alvorens over coórdinatie kan worden gesproken

en wordt de berekening van de punten meer in overeenstemming gebracht met de nieuwe

waarderingstabel van de WS. Vroeger werd slechts beperkt rekening gehouden met het
aantal leden waarvoor een jeugdsportcoórdinator verantwoordelijk was (meer of minder dan

100 jeugdleden). Nu wordt er gewerkt met stappen van 25 jeugdleden om de coórdinatie te
belonen.

Vroeger werd voor BPS1 15% van de 35.600 euro toegekend. En dus de volledige 33.600 Eur

van BPS2. lndien we eenzelfde bedrag willen toekennen in het samengevoegde reglement
dient het percentage van deze doelstelling op 55 % van het budget te worden gezet.

Doelstellinp 4: Een soed draaiende club met zin voor orofilering. clubsfeer en

/

samenwerking met derden

Dit deel kan bijna integraalworden behouden. Vroeger werd aan deze doelstelling 10 lovan
de 35.600 euro toegekend). lndien we eenzelfde bedrag willen toekennen in het
samengevoegde reglement dient het percentage hier op 5 % van het budget te worden gezet

Doelstelline 5: Vriiwilligers betrekken bii de organisatie en de werking van de club

Dit deel kan bijna integraal worden behouden. Vroeger werd wel gesteld dat die vrijwilligers
in de jeugdwerking moesten worden ingezet. Dit is eigenlijk bijna altijd het geval (ouders die
inspringen) maar meestal doen die wel meer. De specifieke eis dat de vrijwilligers zouden
ingezet moeten worden voor de jeugdwerking verdwijnt dus gezien de jeugdwerking op zich

al maximaalwordt ondersteund. Vroeger werd aan deze doelstelling 3 Yovan de 35.600 euro

toegekend). lndien we eenzelfde bedrag willen toekennen in het samengevoegde reglement
dient het percentage hier op LYovan het budget te worden gezet

DoelstellinR 5: VerzorFen van informatie en communicatie

Dit deel kan bijna integraalworden behouden. Een bijkomende mogelijkheid om punten te
verdienen werd bijgevoegd maar heeft weinig invloed op het subsidiebedrag. Het beloont nu

ook verenigingen die via een andere dan hun website (meestal overkoepelende vereniging of
federatie info verschaffen). Vroeger werd aan deze doelstelling 3 Yovan de 35.600 euro
toegekend). lndien we eenzelfde bedrag willen toekennen in het samengevoegde reglement
dient het percentage hier op 2%ovan het budget te worden gezet
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Doelstelline 7: Via ieuedwerkine en buu kinderen uit sociale sroeoen. E.C.M. of

(

a

gehandicapten aanzetten tot sportbeoefening

Dit deel wordt deels aangepast (zonder fundamenteel de doelstelling of het toegekende

subsidiebedrag te wijzígen). De criteria voor deze doelstelling waren immers nogal beperkt

gezien ten tijde van het opstellen van dit reglement dit nog een nieuw onderwerp was. Nu,

een tiental jaar later zijn er heel wat nieuwe initiatieven gestart om dit onderwerp in de

kijker te zetten en werd er zelfs op stedelijk niveau heel wat inspanningen gedaan (deinst

samenleving, verbindingsambassadeur, ....). Het leek dan ook een gepast moment om in het

reglement enkele nieuwe criteria (gebruik van gediplomeerde trainers voor deze

doelgroepen, charters die de club ondertekenen om deze doelgroepen op te nemen,

samenwerking met erkende Lokerse organisaties die zich inzetten voor deze doelgroepen).

Vroeger werd aan deze doelstelling 10 %ovan de 35.600 euro toegekend). lndien we

eenzelfde bedrag willen toekennen in het samengevoegde reglement dient het percentage

hier op 5 To van het budget te worden gezet.

De RVB is akkoord met een samensmelting van de twee reglementen maar wacht
de definitieve tekst af alvorens een advies te verstrekken

lnfo projecten
a. Zwembad : de werf wordt opgezet en de nutsleidingen worden omgelegd. Er zijn nog

wat problemen met de omleidingen maar deze zouden zichzelf moeten oplossen. De

afbraak zelf zou rond half april beginnen. De gegevens aangaande werken werden
gecommuniceerd via de infokrant

b. Project Voetbal Vlaanderen : Enkele jaren geleden werd een project opgestart via

Voetbal Vlaanderen in de Roggestraat. Nu werd aangeboden het daar aangelegde

voetbalveldje te vernieuwen en dit te koppelen aan een sociaal project. Gezien het
pleintje te dicht bij de bewoning ligt werd door de Stad Lokeren voorgesteld het
project te verplaatsen naar de Hoedhaarsite (naast de speeltuin).
Hieraan gelinkt werd gevraagd door Geert VanLaere of er ook een pleintje kon

worden aangelegd naast de terreinen van Bospark om het vandalisme van de

officiële terreinen (Sporting site) te ontlasten. Hierop werd opgemerkt dat dit onder
studie is door de sportdienst.

c. Er is een Masterplan aangevraagd voor de sporting site om een duidelijk beeld te
krijgen van de situatie van de site en waar in de toekomst zal moeten ingegrepen

worden. Ook de veiligheid en de toegankelijkheid van de site zal een deel uitmaken
van dit plan

d. Op de site van de H-Geest Molenstraat zal het oude SK Lokeren plein (Puttenen) een

kunstgrasmat krijgen. De Hockey wil verder het vroegere rugbyplein omvormen naar

een Hockeyterrein (op eigen kosten). Een van de voetbalterreinen (FC Daknam)

wordt nu ook gebruikt door de Rugbyclub
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7. Sportgala 18 Dec

Jaarlijks huldigt Stad Lokeren samen met de Lokerse sportraad de sportkampioenen en -

laureaten op het Sportgala in december. Voor het tweede jaar op rij kon het gala met zijn
speeches, sportoptredens en huldigingen in de sporthal niet doorgaan omwille van de

coronamaatregelen. Om de kampioenen en laureaten alsnog te huldigen, werden de

verschillende provinciale, Vlaamse, Belgische, Europese kampioenen maar ook de

wereldkampioenen in de bloemetjes gezet.

Tijdens een intiemer moment werden maar liefst een 60- tal bekers uitgereikt. ledereen werd
op afspraak uitgenodigd om zijn beker op te halen op zaterdag L8 december. Aansluitend
werden in aanwezigheid van de schepen van Sport, Marjoleine de Ridder en burgemeester
Filip Anthuenis de laureatentitels bekendgemaakt.

Sportbeloft e 2O21: Marie Vermeir

Kwam nog niet in aanmerking voor sportvrouw wegens te jong, maar toch al gelauwerd

dankzij haar prestaties. Als lid van de Brasschaatse Reddingsclub vzw nam ze deel aan

verschillende wedstrijden reddend zwemmen en behaalde hierin de Nationale titel.

Soortteam 2021: Aflossi ploee AVLO 4 x 100 m

Vergeylen Caitlin, Cowie Jade, Roggeman Sara en Boone Davine vormen samen de

aflossingsploeg AVLO 4 x 100 m scholieren meisjes. Ze verrasten iedereen door hun wedstrijd
op de MemorialVan Damme in het Heizelstadion te winnen en bevestigden een paar dagen
later op het Belgisch kampioenschap te Jambes, waar ze ook Belgisch kampioen werden.

Soortclub 2021: LRV Kruisridders Eksaarde- Doorslaar

Ze bestaan reeds meer dan 65 jaar en zijn dit jaar de grootste ponyclub van Vlaanderen
geworden met maar liefst 52 leden. Ze organiseren jaarlijks ruiter- en ponyactiviteiten,
waaronder het nationaal kampioenschap jonge pony's. Zowel op provinciaal als op nationaal
vlak behaalden hun leden mooie prestaties. Ze worden verdiend Sportclub 2021.

Sportverdienste: Leo Van Kerckhove.

Hij overleed in oktober 2021 onverwachts op 68 -jarige leeftijd. Leo zette zich sinds de jaren

'70 jaren in voor verschillende sportclubs en organisaties in Lokeren. Hij runde café 't Anker,
wat het clublokaal was van voetbalploeg Lokerse SV. Zelf speelde hij cafévoetbal en later ook
minivoetbal. Ook werd hij scheidsrechter na zijn actieve voetbalcarrière. Naast voetbal werd
hij ook lid van wielerclub de Raepespurters. Sinds 2001 zette hij zijn schouders onder FC

Daknam en werd voorzitter van de voetbalclub en dit tot en met 2015. Hij kreeg naast het
voetbal ook de microbe te pakken van het petanque spelen. Het was tijdens een

competitiewedstrijd dat het noodlot toeslaat.

Sportvrouw 2021: Sara Roggeman

Roggeman maakt ook deel uit van het sportteam 202L. Sara behaalde op het Vlaams
kampioenschap te Deinze de zilveren medaille op de 100 m horden scholieren meisjes in een
tijd van 14 seconden 23 honderdsten. Op de Belgische kampioenschappen in Lier kon Sara

haar seizoen bekronen door de bronzen medaille binnen te halen op de 100 m horden in een
persoonlijk record van 14 seconden 0L honderdste.
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Sportman 2021: Luka Van den Kevbus

Hij was de beste Belg ooit op een historische WK-allround finale en behaalde een l-6e plaats

in Japan. Nooit eerder eindigden twee Belgen in de top 20 van een Allround finale

Gymnastiek. Hijdeed dit samen met Noah Kuavita. Luka eindigde ook L5e allround op het EK

in Basel.

8. Opleidingen en bijscholingen

Wegens Corona momenteel geen plannen. Uit de enquête blijkt wel dat een aantal

verenigingen wel geïnteresseerd zijn in nieuwe opleidingen. Meer specifiek werd gevraagd

het (dubbel) systeem van verzekeringen uit te (laten) leggen en een nieuwe EHBO opleiding

in te richten voor de leden van de sportraad. Er kan al direct uitgekeken worden naar een

eerste EHBO cursus. Vroeger werden die door het Rode Kruis zelf gegeven maar blijkbaar is

er nu ook een alternatief (Gentse Steenweg) waar een lokaaltje al volledig ingericht is voor

het geven van EHBO lessen (Albert zal de gegevens doorspelen). Het geven van een EHBO

cursus in de lokalen van de sporthal zou in principe wel goedkoper moeten zijn gezien we

dan de infrastructuur gratis kunnen gebruiken

9. Wielenrvedstrijden

Op 23 Feb heeft er een vergadering plaatsgehad voor de organisatie van de driedaagse. Daar

werd door de organisatoren gewezen op de moeilijkheden die corona heeft teweeggebracht.
Enerzijds zijn de kassen van de organisatoren niet aangevuld kunnen worden wegens corona

en wordt de organisatie van een wielerwedstrijd steeds duurder wegens de steeds strengere

eisen van de wielerbond.
Een tientaljaar geleden werden de kosten van de organisatie van een wielerwedstrijd
(medische hulppost, seingevers, premies, prijzengeld) +/- gecompenseerd door de 1000 euro

subsidie van de sportraad maar tegenwoordig kost de organisatie algauw 27OO Eur per rit. De

laatste jaren werd het subsidiebedrag aangevuld door sponsoring maar dit blijkt dit jaar na

corona zeer moeilijk te vallen. De organisatoren vragen daarom om éénmalig de subsidie op

te trekken naar L500 euro.
Dit zou een eenmalige kost zijn die de sportraad eenvoudíg zou moeten kunnen dragen

gezien we twee jaar op rij wel de toelage van de sportraad hebben ontvangen maar dus twee

maal de kost van de 3000 euro subsidie NIET hebben gehad.

Via de Google form was het grootste gedeelte akkoord met de subsidie en op de vergadering

waren er geen bezwaren

Beslissing RVB : Voor de editie uan2O22 kan de subsidie van 1000 Eur per organisator
eenmalig worden opgetrokken tot 1500 Eur per organisator

10. Varia

Gezien de coronamaatregelen werd het etentje van de sportraad opnieuw uitgesteld maar

indien er ideeën zijn (eventueel voor een zomereditie) mag dat zeker worden voorgesteld.

Hierbij dienen zeker de oudgedienden (Annemie, Martin, Alain,..) nog eens worden

uitgenodigd. Een eerste voorstel was al om eventueel een BBQ in Del Mare te organiseren.

Blijkt een goede formule te zijn. Verdere voorstellen zijn welkom
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Suggestie Benjamin aangaande het voorzien van fietsherstelpunten (fietspomp) op de
fietsroutes. De sportdienst vindt dit alvast een goed idee en zal eens bekijken of dit mogelijk
is

Benjamin vroeg ook of er bij de herverkiezing van de bestuursleden rekening ging gehouden
worden met de genderverdeling. Dit was in het verleden al een probleem (de meeste
sportverenigingen zijn bestaan nu eenmaal uit meer mannen dan vrouwen maar het kan
zeker aangebracht worden bij de vraag naar het voorstellen van nieuwe vertegenwoordigers
/ kandidaat bestuursleden

Einde vergadering : 22u45
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Volgende vergaderin e{aOr: 20 u
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