
 

 

 
Website: www.sportraad-lokeren.be 

E-mail : patrick.vanhooste@lokeren.be  

VERSLAG  
Algemene Vergadering  

9 Mei 2022 

 
Aanwezig : Aurora Dans vzw; AVLO vzw; BBC Lokeren vzw; Dansschool D.I.O.P vzw; De Molenkrekels; 

De Schuur vzw; De Torenschutters vzw; De Vogelzang vzw; DVC Eksaarde vzw; Elite Gym 

vzw: FC Daknam vzw ; Feniks; Ge-Baek Taekwon-do vzw; Handbal Lokeren vzw; 

Hockeyclub Lokeren vzw; Judoclub Lokeren vzw; K.B.S Gilde Sint-Sebastiaan; Kajakclub 

Triton Lokeren vzw; Karate club Lokeren; KBBC Eksaarde vzw; KFC Eksaarde vzw; Lokerse 

Badmintonclub vzw; Lokerse dansclub; Lokerse Triathlon Club; Lokerse zwemvereniging 

vzw; LRV Club Heilig Hartruiters; Orka vzw; PC Lokeren vzw; PC Reynaert vzw; Rugby Club 

Lokeren vzw; SK Lokeren- Doorslaar vzw; Ski-Xpert vzw; SWEM; TAO-Do vzw; TC Reinaert 

vzw; Tenkai Karate Club vzw; The Fighters Academy vzw; TTC Lokeren vzw; Turnkring VGL 

vzw; VC Panda's vzw; VL@S Lokeren; VVW Lokeren vzw; WTC De Ledecrossers; WTC 

Eksaarde; WTC Raepespurters vzw; WTC 't Hemelrijk; WTC Torentrappers;  XL Rope & 

Dance ; Zaalvoetbal Lokeren ; ZVC Nationaly; JP Broeckaert (geïnteresseerd inwoner); 

 
Verontschuldigd : Kruisridders Eksaarde Doorslaar vzw; K.S.C. Sporting Lokeren Jeugd vzw;  Lokerse 

Minivoetbalkern; Lokerse Seingeversclub vzw; Lena Van Boven (vertegenwoordigster 

Vlaams Belang); Van Damme Geert (geïnteresseerd inwoner); 

 

Aangemeld maar niet aanwezig : Aikido Club Tai-Wa vzw; Climbing Team De Dam; 

 

Geen respons en niet aanwezig :  BC Bijlken; Domestic Dog vzw; Padel Club Lokeren vzw; WTC 

Bosparkspurters; Kizzy Relaxatiehuis (geïnteresseerd inwoner);  

 

Waarnemers : De Ridder Marjoleine (Schepen), Helena Van Remoortel en Meike Knapen 

(Sportdienst), Pascal Querter (Cultuurraad), Van Den Berghe Jan (N-VA) 

1. Voorwoord Voorzitter 

De voorzitter heette iedereen welkom en kwam even terug op de moeilijke coronatijd. 
Daarna werd het woord gegeven aan de secretaris voor de eigenlijke agenda van de 
vergadering 

2. Financieel Overzicht 

Vooreerst werd de begroting van de Sportraad besproken die gebaseerd is op een goede 
werking van de sportraad zelf, die probeert de verenigingen te ondersteunen en die ook 
verantwoordelijk is voor enkele specifieke organisaties zoals de wielerdriedaagse, het 
sportgala en de ondersteuning van de seniorenwerkgroep. Die begroting wordt jaarlijks 
voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen en na goedkeuring 
ontvangt de sportraad een toelage van 18.000 Eur. De jaarlijkse begroting ziet er als volgt 
uit : 

http://www.sportraad-lokeren.be/
mailto:patrick.van.hooste@lokeren.be
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Jaarlijkse Begroting  18000 

Bestuurswerking 

  Vergaderingen   500 

  Secretaris   1000 

  Website   500 

  Promotiemateriaal   700 

  Algemene kosten   600 

Vormingen 

  Lesgevers/organisatie   800 

  Structuurondersteuning clubs   200 

  Algemene kosten   300 

Subsidies 

  Evenementen/tornooien   3500 

  G-Sport   500 

  Seingevers   100 

Organisatie Grote prijs De Neef   

  Bergendries   1000 

  Doorslaar   1000 

  Spoele   1000 

  Lidmaatschap KBWB   400 

  Algemene kosten   400 

Sportgala   

  Presentatie & optredens   1000 

  Bekers   700 

  Receptie   1000 

  Algemene kosten   300 

Seniorenwerkgroep   

  Activiteiten   300 

  Organisaties   500 

  Algemene kosten   500 

  Materieel   500 

We begonnen eind 2019 met 2.822,26 Eur op de Zichtrekening, 12.815,67 Eur op de 
Spaarrekening en 45,6 Eur in de Kleine kas. Sinds eind 2019 hebben we ook drie maal 
een toelage ontvangen van telkens 18.000 Eur.  

De uitgaven werden tijdens de AV meer in detail behandeld maar hieronder wordt een 
samenvatting gegeven.  
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Budget 69683,53 
Rest 2019 15683,53 

Toelage 54000 

Bestuurswerking -6823,82 
Algemene kosten -1881,27 

Secretaris -2250 
Website -2292,85 

Vergaderingen -399,7 

Seniorenwerkgroep -1917,69 
Activiteiten -291,5 

Algemene kosten -449,44 
Materieel -262,35 

Organisaties -914,4 
Sportgala -4326,09 

Algemene kosten -1152,55 

Bekers -915,2 
Receptie -406,49 

Presentatie & optredens -1851,85 
Subsidies -21152,64 

Evenementen/tornooien -2150 

Seingevers -200 
G-Sport -138 

Groepsaankoop -1014,64 
Eenmalige subsidie -17650 

Organisatie Grote prijs De Neef -232,50 
Cycling Vlaanderen -232,5 

Vormingen 0,00 

Eindtotaal 35230,79 

Rekening houdend met de verschillende uitgaven (zie hieronder) hadden we op 28 Apr 
2022 234,79 Eur op de Zichtrekening en 34.996,00 Eur op de Spaarrekening. Gezien 
tegenwoordig alle transacties via de rekeningen gaan werd de kleine kas opgegeven.  

Na het doorlopen van de inkomsten en uitgaven werden de leden van de AV gevraagd of 
het financieel verslag goed kon worden gekeurd.  

Er waren geen opmerkingen of vragen op dit verslag en het financieel 
verslag werd goedgekeurd door de AV. 
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3. Samenstelling sportraad  

De samenstelling van de sportraad is niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.  Eind 
2022 waren er 60 aangesloten verengingen (op de vergadering werd verkeerdelijk 59 
vooropgesteld). Verder zijn er ook nog 3 Geïnteresseerde inwoners. Als waarnemers zijn 
er de Schepen Van Sport (Marjoleine De Ridder) en een vertegenwoordiging Dienst Sport 
en Jeugd en er zijn ook afgevaardigden van de politieke fracties (raadgevende stem) 

Hieronder kan de uiteindelijke samenstelling gevonden worden.  

Sectie 1 Sectie 2 Sectie 4 

Aikidoclub TaiWa Lokeren BBC Lokeren BC Bijlken 

Aurora Lokeren DVC Eksaarde De Schuur vzw 

AVLO Handbal Lokeren De Torenschutters vzw 

Climbing team De Dam KBBC Eksaarde  Domestic Dog vzw 

Dansschool D.I.O.P Lokerse Badmintonclub Erazo Ponyclub 

Elite Gym Lokeren vzw Lokerse Minivoetbalkern K.B.S Gilde Sint-Sebastiaan 

Ge-Baek Taekwon-do vzw TTC Lokeren 
Kruisridders Eksaarde 
Doorslaar 

Judoclub Lokeren VC Panda's Lokerse Seingeversclub vzw 

Kajakclub Triton Lokeren Zaalvoetballiga LRV Club Heilig Hartruiters 

Karate Club Lokeren ZVC Nationaly PC Lokeren 

Karateclub Tenkai Lokeren 

60 Verenigingen 
 en  

3 Geïnteresseerde 
burgers 

PC Reynaert 

Lokerse dansclub Stal de Vogelzang VZW 

Lokerse Triatlon Club (LTC) WTC De Bosparkspurters 

Lokerse zwemvereniging WTC De Ledecrossers 

Orka vzw WTC Eksaarde 

Padel Club Lokeren WTC Raepespurters 

Ski-Xpert WTC 't Hemelrijk 

SWEM Sectie 3 WTC Torentrappers 

TAO Do vzw FC Daknam   

TC Reinaert Hockeyclub Lokeren   

The Fighters Academy 
K.S.C. Sporting Lokeren 
Jeugd Sectie 5 

Turnkring VGL vzw KFC Eksaarde vzw  
VVW Lokeren Rugbyclub Lokeren De Molenkrekels 

XL Rope & Dance SK Lokeren- Doorslaar VLAS Afdeling Lokeren  

Tijdens de vergadering werd ook vermeld dat 4 clubs (BC Bijlken; Domestic Dog vzw; Padel 
Club Lokeren vzw; WTC Bosparkspurters) en 1 geïnteresseerd inwoner (Kizzy Relaxatiehuis) niet 
hebben gereageerd op de oproep van de AV of de twee latere rappels. Voor de clubs was dit 
voor vorige oproepen niet het geval, Kizzy’s relaxatiehuis heeft ook bij de twee vorige oproepen 
niet gereageerd en was die ook niet aanwezig op de laatste fysische vergadering. De secretaris 
zal nogmaals proberen contact op te nemen. Indien geen interesse meer zal deze uit de ledenlijst 
worden geschrapt.    
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• Naast de AV beschikt de sportraad ook over een RVB die uit maximum 16 leden mag 
bestaan. Na de laatste fysische vergadering (eind 2019) zijn er echter al 5 leden uit de 
RVB verdwenen.  

• Naar aanleiding van de AV werden de verenigingen opgeroepen om de vrijgekomen 
plaatsen in te vullen en er werden 3 kandidaturen ontvangen 

• Ingrid Schelfhout (Judoclub Lokeren) 
• Leroy D’Hont (SKL Doorslaar) 
• Tanja Tempels (BBC Lokeren) 

Gezien er minder kandidaten waren dan vrije plaatsen werd niet overgegaan tot een 
echte stemming maar werd aan de AV gevraagd of er eventuele bezwaren waren 
tegen de ingediende kandidaturen.  
Gezien dit niet het geval was werden de drie kandidaturen aanvaard als lid van de 
RVB . De nieuwe RVB ziet er dus als volgt uit :  

Functie Club Naam Voornaam 

Voorzitter Sportraad Handbal Lokeren D'Hanis Albert 

Ondervoorzitter AVLO De Borger Geert 

Penningmeester Aurora Lokeren Van Acker Vanessa 

Vertegenwoordiger Sectie 1 Onafhankelijke Broekaert Jean-Paul  

Lid RVB Dansschool D.I.O.P De Vilder Bjorn 

Lid RVB Judoclub Lokeren Schelfhout  Ingrid 

Lid RVB TC Reinaert Lebeer Katleen 

Vertegenwoordiger sectie 2  VC Panda's Jacobs Benjamin 

Lid RVB BBC Lokeren Tempels  Tanja 

Lid RVB FC Daknam Atmani  Stefan 

Lid RVB Rugbyclub Lokeren Staes Bart 

Lid RVB SK Lokeren- Doorslaar D'hont Leroy 

Vertegenwoordiger sectie 4  WTC De Ledecrossers De Coeyer  Walter 

Lid RVB Onafhankelijk Van Damme Geert 

Secretaris Van Hooste Patrick 

 

4. Verwezenlijkingen Sportraad 

• De sportraad is en blijft bovenal een adviesraad. Alhoewel er reeds een overzicht 
werd gegeven van heel wat adviezen met de jaarverslagen worden alle gegeven 
adviezen sinds de vorige fysische vergadering nogmaals weergegeven.  

• Adviezen 2020 :  
• Advies infrastructuurfonds FC Daknam, Hockey, Padel Club Lokeren, 

VVW Lokeren 
• Advies werkingsjaar subsidiereglement 
• Advies erkenningsdossiers Erazo, Ski-Expert en Padel Club Lokeren 
• Advies verdeling subsidies 
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• Adviezen 2021 :  
• Advies infrastructuurfonds AVLO, DIOP, Dansschool, PCL, VVW, FC 

Daknam, TC Reinaert 
• Advies MTB 2.0 
• Advies Men en ruiterroutes 
• Advies erkenningsreglement 
• Advies verdeling subsidies 

• Adviezen 2022 :  
• Advies erkenning Lokerse Triatlon Club en Elite Gym 
• Advies samensmelting Subsidiereglement 

• Naast het geven van de adviezen heeft de sportraad getracht de verenigingen in de 

moeilijke tijden te ondersteunen. Dit is onder andere gebeurd met de organisatie van 

een groepsaankoop voor handgel en ontsmettingsmiddelen en een Eenmalige subsidie 
verenigingen. Verder werd ook, samen met de sportdienst, twee alternatieve 
Sporthuldigingen (fotoshoot, overhandigen bekers op coronaveilige manier) 
georganiseerd en werd de seniorensportwerkgroep verder ondersteund. 

• De sportraad heeft ondertussen ook ingezet op een betere communicatie naar de 
verenigingen toe. Hierbij werd de verouderde website die niet langer werd 
ondersteund vervangen door een modernere versie. Tijdens de AV werden de 
verschillende pagina’s van de website doorlopen zodat iedereen weet wat er op kan 
gevonden worden. Via de website kan ook makkelijker een nieuwsbrief worden 
verspreid. De aanwezigen werden er op gewezen dat dit via een mailrobot 
(mailchimp) gebeurt en dat dit bij bepaalde gebruikers in hun spam verdwijnt. 
Iedereen werd dan ook opgeroepen om er op toe te zien dat hun anti-spam filter 
deze mails niet weigert. 

 

5. Geplande verwezenlijkingen 

• Via de inschrijvingsform werden de verschillende verenigingen gevraagd wat er van 
Sportraad wordt verwacht. De resultaten werden overlopen maar waren van die aard 
dat er eigenlijk weinig specifieke besluiten konden uit worden getrokken. Enkele 
verenigingen vroegen meer informatie, vergaderingen, vormingen of hulp maar 
zonder daarbij echt te specifiëren wat daarbij echt mee wordt bedoeld. Velen vonden 
de inbreng van de sportraad zoals die nu is voldoende .Los van de vragen van de 
verenigingen werden toch al volgende zaken gepland  

• De bedragen voor de subsidies voor de evenementen van de verenigingen werden 
dus verhoogd waardoor bepaalde reeds goedgekeurde organisaties (SWEM, KSG St 
Seb, PC Reynaert, WTC Ledecrossers, VC Panda’s) alvast een groter steunbedrag 
zullen krijgen. Ook de toekomstige organisaties zullen dus op een hogere subsidie 
kunnen rekenen.  

• Voor de organisatie van de Driedaagse Wielerwedstrijd (Elite zonder contract) was de 
vraag van de organisaties gekomen om de subsidie eenmalig te verhogen. Gezien er 
al 2 jaar geen organisatie had plaatsgevonden en er nu heel wat moeilijkheden 
worden ondervonden om sponsoring te vinden werd door de RVB beslist de eenmalig 
te verhoging van 1000 => 1500 Eur 
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• Dit jaar hopen we opnieuw een (klassiek) sportgala te kunnen organiseren met 
optredens van onze eigen verenigingen en een goed gevulde tribune met publiek om 
opnieuw al onze kampioenen en laureaten in de bloemetjes te zetten.   

• Via een van onze bestuursleden kregen we de vraag of er geen fietspompen (zie 
tekening hieronder) kunnen worden geïnstalleerd in nabijheid van de fietssnelwegen 
zoals dat ook al het geval is in sommige andere steden. Gezien dit kadert in 
Vélokeren en in het belang is van alle fietsers die in Lokeren fietsen vond de RVB dit 
een goed idee om dit te onderzoeken. In eerste instantie werd gekeken naar 
installaties op volgende plaatsen :  

• Rode fietsbrug Sporthal 
• Stationspleintje Eksaarde 
• Rode fietsbrug Station  

  

De vraag werd gesteld aan de diensten  mobiliteit, stedenbouw en technische dienst 
om na te gaan in hoeverre dit mogelijk is en op het eerste zicht zou dit mogelijk zijn. 
Nu moet nog een offerteaanvraag worden opgesteld alvorens tot uitvoering kan 
worden overgegaan. Verder werden de aanwezigen gevraagd of er nog andere 
(meer) geschikte locaties waren maar dit leidde niet tot andere voorstellen.  

• Een van de zaken die uit vorige enquêtes al naar voor was gekomen was de interesse 
voor EHBO vormingen. Via de inschrijvingsform werd dan verder gepolst naar de 
interesse voor een dergelijke EHBO vorming en 34 inschrijvers gaven dat ze 
geïnteresseerd waren. Voorafgaandelijk werd dan het rode kruis gecontacteerd 
(maar geen respons) en EHBO Vlaanderen (gelegen op de Gentse Steenweg). Zij 
bieden een cursus aan van 3 uur en hadden nog de mogelijkheid een cursus te 
organiseren op dinsdag 28 Jun om 19u en donderdag 30 jun 19u. Op vraag van de AV 
werd beslist om beide data te weerhouden zodat zo veel mogelijk geïnteresseerden 
kunnen deelnemen. 

6. Sportdienst  

Naar jaarlijkse gewoonte maakt het Diensthoofd Sport- en Jeugd (Helena Van Remoortel) 
gebruik van de algemene vergadering om enkele zaken mee te geven zodanig dat jullie op de 
hoogte zijn van de belangrijkste investeringen in het sportgebeuren. 
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• Een van de meest in het oog springende investeringen is uiteraard het nieuwe 
Zwembad. Het oude zwembad werd op 27/2/2022 gesloten en dan werd begonnen 
met de werfinstallatie en afbraak, de grondwerken, bemaling en paalfunderingen. Dit 
geeft aanleiding tot een gewijzigde circulatie 

 

In september wordt gestart met de inrichting personeelslokaal en in december wordt 
gestart met de afbraak van de balie, burelen, personeelsruimte en kleedkamers van 
de oude sporthal. De toegang van de oude sporthal zal dan via de nieuwe sporthal 
moeten gebeuren en er zullen kleedkamercontainers worden geïnstalleerd. Hierover 
zullen de gebruikers nog ten gepaste tijde worden geïnformeerd.  

• Een tweede realisatie is de Red Court Hoedhaar 

Het terrein is 20X12m met een 
tribune en containerlokaal. Het 
geheel wordt gerealiseerd in 
samenwerking met de KBVB. De 
Stad doet een cofinanciering van 
29.500 euro + fundering en 
nutsaansluitingen. Het geheel zal 
worden gebruikt voor educatieve 
voetbalprogramma’s i.k.v. inclusie, 
ethiek, gezondheid en milieu en 
omvat o.a. opleiding met Belgian 
Red Court coaches en deelname met 
de Belgian Red Courts Cup 

 

 

• Verder wordt een kunstgrasveld voetbal (60 x 100 m) ingericht op de Heirbruigsite 
met de verplaatsing van de verlichting 
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• Gezien het faillissement van Sporting Lokeren is de Daknamsite opnieuw in het bezit 
gekomen van de Stad Lokeren en is er begonnen met een studie en masterplan van 
het voetbalstadion. De opdracht omvat o.a. een Bouwkundige analyse 
(conditiestaatmeting en een meerjarenonderhoudsplan en een Asbuilt), een 
behoefteanalyse en de uiteindelijke opmaak van het masterplan. De deadline voor 
het indienen van de dossiers is 13 Mei. 

• De stad heeft onlangs twee ruiter- en menroutes ingehuldigd in Lokeren. De eerste 
omvat een Groene lus van 15 km in de omgeving van Doorslaar – Eksaarde met 
vertrek aan Stenenbrug. De tweede bestaat uit een Bruine lus van 10 km in de 
omgeving van Heiende – Oudenbos met vertrek aan Stal De Vogelzang. De gegevens 
kunnen teruggevonden worden op de site van Sport-Vlaanderen  

• De sportdienst is overgegaan tot enkele bijkomende aankopen 

2 LED scoreborden (Plaatsing eind 
augustus) 
 
2 mobiele baskettorens (Montage 
en vloerbevestiging deze week) 
 
4 wandbaskets (Plaatsing 27-29 juni)  

• De sportdienst wenste ook alvast enkele activiteiten onder de aandacht te brengen  

• 12 mei  : Seniorensportdag te Zele 
• 14 mei : Kijk ik fiets! - Staakte 
• 24 mei : E-biketocht 
• Begin juni : Inhuldiging technische 

zone MTB 
• 10 juli  Festivélo 
• 7-10-12 aug : Wielerdriedaagse 
• 11 juni : G-sportdag Destelbergen 
• 8 augustus : Kermisfietstocht 
• 10 september : Vrijetijdsmarkt 
• 16 september : Sneukelfietstocht 
• 18 september : Autoloze zondag 
• 1 oktober : Kijk ik fiets! - Eksaarde 
• 28 oktober : Volksspelennamiddag 
• 9 december : Sportdag 50+ 

14-15 januari 2023 

 

 

• De sportdienst wenste ook de problematiek van de herbruikbare bekers ter kennis 
van de verengingen brengen. VLAREMA regelt het gebruik van cateringmateriaal op 
evenementen (Artikel 5.3.12.1). Vanaf 1 januari 2020 is serveren van drank in 
wegwerpbekers bij evenementen verboden met UITZONDERING als  > 90% van de 
wegwerpbekers gescheiden  wordt ingezameld voor recyclage. Vanaf 1 januari 2022 
wordt dit percentage verhoogd tot > 95% . Via artikel 5.3.12.2. wordt vanaf 1 januari 
2020 - voor overheden GEEN UITZONDERING meer toegestaan en is dat ook van 
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toepassing op het aanbieden van bereide voedingsmiddelen in cateringmateriaal 
voor eenmalig gebruik.  
De stad Lokeren heeft dan beslist dat er vanaf nu geen uitzondering meer wordt 
toegestaan op hun grondgebied en dat herbruikbare bekers VERPLICHT worden. Het 
betreft dus niet alleen wegwerpbekers maar ook éénmalige drankverpakkingen zoals 
blik, plastic flesjes of glazen flesjes zonder statiegeld.’ De verenigingen worden 
hierbij wel ondersteund door IDM die gratis bekers 25cl ter beschikking stelt. Deze 
moeten echter wel gewassen en gedroogd teruggebracht worden. Er dient enkel een 
waarborg worden betaald. Voor het afwassen kan gratis gebruik worden gemaakt 
van een mobiele vaatwasmachine. Voor grotere evenementen heeft IDM 
onvoldoende van die bekers maar hebben ze een raamcontract afgesloten met de 
Firma Goodless waar de verenigingen tegen een vaste prijs beroep op kunnen doen.  

• Momenteel werkt de stad ook aan een nieuw erkenningsreglement. Het oude 
dateert van 2008 en maakt nog steeds gewag van het Sport voor Allendecreet dat al 
lang niet meer van toepassing is. Bij het nieuwe erkenningsreglement zou er een 
afstemming zijn van de erkenningsprocedure onder de verschillende stedelijke 
verenigingen.  
Basisvoorwaarden voor een ERKENNING ALS LOKERSE VERENIGING is dat : 

• Minstens 30% van de leden inwoner is van Lokeren;  
• minstens 50% van de activiteiten doorgaan op het grondgebied van Lokeren 

(uitzondering indien dit onmogelijk is bij gebrek aan de juiste infrastructuur!) 
• Privé-initiatief zonder winstoogmerk + zichtrekening op naam van de 

vereniging 
• Minstens 3 bestuursleden, waarvan minstens één woonachtig in Lokeren 
• Verzekering : BA + lichamelijke ongevallen en brandverzekering indien van 

toepassing 
• Mag zeker niet : Syndicale, politieke of religieuze verenigingen, serviceclubs, 

eventplanning, prof. organisatie met vrijwilligerswerking 

Indien die basisvoorwaarden voldaan zijn kan men beroep doen op een basissubsidie, 
logistieke steun, infrastructuurfonds, huur stedelijke  infrastructuur 

Bijkomende voorwaarden om erkend te worden  ALS LOKERSE SPORTVERENIGING 

• Minstens 25 sportende leden 
• Minstens 1 jaar actieve werking 

Indien daaraan voldaan wordt kan beroep gedaan worden op de specifieke subsidies 
voor de sportverenigingen 

• De Sportdienst wenste ook het project Clubgrade onder de aandacht te brengen. 
Hiervoor werd beroep gedaan op een filmpje waarbij alle specifieke mogelijkheden 
van dit project werden aangetoond.  De sportdienst wenste er op te wijzen dat dit 
traject in 2022 voor de promoprijs van 750 Eur kan worden gevolgd. Dit bestaat o.a. 
in een begeleiding van 4 dagdelen. Specifiek kan ook worden gemeld dat indien 3 
clubs per gemeente inschrijven dit nog slecht 500 euro kost. Gezien de Hockey Club 
reeds heeft ingeschreven zou een korting mogelijk zijn als nog 2 bijkomende clubs 
inschrijven. 

https://youtu.be/Bc53lCX-fE4
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• De Sportdienst wenste ook Meike Knapen voor te stellen die in dienst is op de jeugddienst 

als verbindingsambassadeur voor het project ‘Tieners in Lokeren: vrijheid in vrije tijd’. Het 

doel van dit project is om maatschappelijk kwetsbare tieners te verbinden met ons Lokers 

vrijetijdsaanbod (o.a. tieners in (kans)armoede, met een beperking, migratieachtergrond,…). 

Bedoeling is dus ook om deze gemakkelijker aansluiting te laten vinden bij de 

sportverengingen. Een deel van dit project is het coachen van vrijetijdsverenigingen om hun 

werking zo toegankelijk mogelijk te maken. Hiervoor vulden al heel wat verenigingen een 

toegankelijkheidsscan in. Op basis van die resultaten is het dan de bedoeling op bezoek te 

gaan bij de verenigingen om samen een actieplan op te stellen met een aantal concrete 

doelstellingen rond toegankelijkheid en drempels verlagen.  

De toegankelijkheidsscan kan nog steeds worden ingevuld. Voor meer informatie kan ook 

rechtstreeks met Meike contact worden opgenomen.  

Meike Knapen 
Verbindingsambassadeur project ‘Tieners in Lokeren: vrijheid in vrije tijd’ 

Sector Cultuur en Vrije tijd 
Dienst Sport en Jeugd 

Sportlaan 2 
9160 Lokeren 

0478 82 91 34 
meike.knapen@lokeren.be  

www.lokeren.be 

• De sportdienst wenste ook de samensmelting van de huidige bestaande subsidiereglementen 

sport toe te lichten.  

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. Dit reglement probeerde steeds op een 

kwantitatieve manier  (aantal leden) en kwalitatieve manier (criteria aangaande bestuur, 

technisch 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 (BPS1) en de bijhorende subsidies werden begroot voor een 

bedrag van 35.600 Eur 

In 2014 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 categorieën 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 “Sport voor allen” decreet  zijn de subsidievoorwaarden totaal veranderd 

en worden nu alle subsidies via dezelfde begrotingspost voorzien voor een totaal van 69.200 

Eur. 

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

elkaar blijven bestaan. Deze kunnen immers zonder fundamenteel de 

subsidiëringsvoorwaarden te wijzigen in één en hetzelfde reglement worden vervat. Deze 

samenvoeging is een administratieve vereenvoudiging voor de sportverenigingen en voor de 

ambtenaar die de controle moet uitvoeren (nog slechts één dossier). Als basis voor het 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DxqAYuFe_ZkSVM82p5CzkmeKjEgsRxONLtTZSqnB9wIpUQzFaTTcyWUY1RVFVUFRVUkM4VkdCSkgwMy4u&data=04%7C01%7CPatrick.VanHooste%40lokeren.be%7Cf9f0a09d3feb4610ee0a08d9e596579a%7Cb818a0c6bf5744669533cda9e42ce499%7C0%7C0%7C637793256141145052%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Fat9Jkq4CeWaSLRnHaPi3pJXEjr9aConCLQmpLuOymo%3D&reserved=0
mailto:meike.knapen@lokeren.be
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lokeren.be%2F&data=04%7C01%7CPatrick.VanHooste%40lokeren.be%7Cf9f0a09d3feb4610ee0a08d9e596579a%7Cb818a0c6bf5744669533cda9e42ce499%7C0%7C0%7C637793256141145052%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ywn1g0dI70cm6FYpghgSaKl33Q2Bf%2BTg6k9irI2y24I%3D&reserved=0
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nieuwe reglement wordt het subsidiereglement “beleidsprioriteit sport 1 (kwaliteitsvolle 

begeleiding van de sportvereniging)” genomen gezien in dit reglement al de criteria van de 

twee bestaande reglementen kunnen worden ondergebracht. De percentages toegekend aan 

de verschillende doelstellingen dienen wel als volgt aangepast te worden om geen 

veranderingen te veroorzaken in de manier van subsidiëren.  

   BPS1 BPS2 BPS 1 +2  

BASIS a 
VAST 

BEDRAG 
10% 3560 

 
3560 5,14% 5% 

  b LEDEN 20% 7120 
 

7120 10,29% 10% 

WERKING Bestuurskader 12% 4272 
 

4272 6,17% 7% 

  Technisch Kader 15% 5340 
 

5340 7,72% 8% 

  Jeugdwerking 15% 5340 33600 38940 56,27% 55% 

  Participatie/Competitie 5% 1780 
 

1780 2,57% 3% 

  Medewerking/Sociaal 5% 1780 
 

1780 2,57% 3% 

  Oud-leden/vrijwilligers 3% 1068 
 

1068 1,54% 1% 

  Informatie/communicatie 5% 1780 
 

1780 2,57% 3% 

  Sociale Groepen 10% 3560 
 

3560 5,14% 5% 

    Totaal 100% 35600 33600 69200 100,00% 100% 

 

Vanuit de clubs kwamen wel enkele reacties : 
 

• De Hondenschool De Schuur drukte de bezorgdheid uit dat bepaalde (kleinere) verenigingen 

op die manier mogelijks minder subsidies zouden ontvangen. De samensmelting van de 

subsidies is echter dusdanig gebeurd dat er niet getornd wordt aan de bedragen per 

doelstelling zodat grote verschuivingen in weze niet mogelijk zijn. 

• Rugbyclub Lokeren vindt het tegenstijdig dat er via subsidiëring extra wordt ingezet op 

jeugdwerking terwijl er anderzijds te weinig infrastructuur aanwezig is om de trainingen te 

organiseren. Zij verwijzen hiervoor naar het feit dat hun club door de samenwerking tussen 

FC Daknam en SKLD geen plaats meer zou hebben op de Heirburgsite. 

• Jong Lokeren Sport : Tot op de dag van de vergadering waren er slechts 5 clubs die 

aangeboden hadden om deel te nemen voor de binnen activiteiten (Dans, Judo, Handbal, 

Karate, Volley).  Voor de buitenactiviteiten waren er wel al 6 kandidaten (Atletiek, 

Boogschieten, Duiken, Hockey,  Petanque en Voetbal). Na een algemene oproep was de 

Fighters Club bereid om ook deel te nemen. 
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7.  Varia  

• De Fighters Academy stelde dat er sommige dagen te weinig ruimte was voor het 
beoefenen van hun sport in de toegekende zalen van de Kazernestraat. Dit is echter 
iets waar de sportraad  niet in tussen kan komen maar wat eerst moet opgenomen 
worden met de dienst accommodatie 

8.  Slotwoord van de voorzitter en de schepen van sport 

De voorzitter bedankte de aanwezigen en nodigde hen uit voor een drankje in de 
ontmoetingsruimte.  

 

 

 

Opgesteld door : Patrick Van Hooste, secretaris sportraad.   


