
Verslao Veroaderino Raa Van Bestuur 15 Jun 2022

Aanwezig Geert De Borger, Jean-Paul Broekaert, Benjamin Jacobs, Tania Tempels, Leroy
D'Hont, Geert Vandamme, Walter De Coeyer, Marjoleine de Ridder, Helena Van
Remoortel, Van Hooste Patrick,

Verontschuldigd : Albert D'Hanis, Vanessa Van Acker, lngrid Schelfhout, Bjorn De Vilder, Katleen
Lebeer, Bart Staes, Stefaan Atmani, Elke De Meester,

1. Goedkeuring vorig verslag

Er werden geen opmerkingen ontvangen.

Beslissing RVB : Het verslag wordt goedgekeurd

Sp
Lokeren -ortraad

Website: www.soortra ad-lokeren.be
E-mail : Patrick.van.hooster@ lokeren.be

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

15 Jun 2022
Kantine SKLD

2. Financiën

a Situatie (10 Jun):

a. Zichtrekening : 862,83 EUR

b. Spaarrekening : 28.000,00 EUR

Vanaf Juni heb ik als secretaris ook een consultatievolmacht op de rekeningen van de
sportraad zodat ik vanaf nu de stand van de zicht en spaarrekening kan nakijken.

a Subsidie AVLO. : Organiseerden hun Flanders Cup op 23 Mei maar waren vergeten de
aanvraag in te sturen. Werd dan nogvia mailgevraagd of er bezwaren waren maargeen
bezwaren ontvangen. Naderhand werd door de AVLO nog gevraagd het evenement te
erkennen als "uitzonderlijk" gezien de deelname van Nafi Thiam en de aanwezigheid van de
pers die het evenement en Lokeren extra in de kijker zetten.
Beslissing RVB : De RVB erkent dat de Flanders Cup een organisatie was van uitzonderlijk
niveau en beslist om daarom een subsidie toe te kennen van 500 Eur

a Subsidie Volleybaltornooi Streekbierenweekend 5 Juni : waren iets te laat met de aanvraag in
te sturen. Werd dan nog via mail gevraagd of er bezwaren waren maar geen bezwaren
ontvangen. Het tornooi heeft ondertussen plaatsgevonden (binnen gezien het slechte weer)
Beslissing RVB : De RVB bekrachtigd de beslissing om 200 Eur toe te kennen voor dit
evenement met lokaal karakter

Subsidie TC Reinaert Juli. Organiseert zoals ieder jaar van 14 tot 24 juli een "sterren"
enkeltornooi met deelnemers op Nationaal Niveau

Beslissing RVB : Een subsidie van 300 Eur wordt toegekend voor dit evenement met
Nationaal karakter
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Subsidie SKLD. : Organiseren samen met FC Daknam op 27 en 28 Aug een Jeugdtoernooi

voor circa 84 teams U7 t.e.m. U13 en dat op Vlaams Niveau

Beslissing RVB : De RVB bekrachtigd de beslissing om 250 Eur toe te kennen voor dit
evenement van Vlaams niveau

Subsidie Funloop Bospark : De VZW Bospark organiseert op 22 Juli een Funloop met een

honderdtal deelnemers (Lokaal Niveau)

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

karakter

Subsidie Blauwbuiktraíl Eksaarde : Het feestcomité Eksaarde organiseert op 19 Sep opnieuw

hun Blauwbuiktrail met een vijfhonderdtal deelnemers (Lokaal Niveau)

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

Voorstel fietspompen (weerbestendig, vandalismebestendíg) op de fietsroutes werd

voorgelegd aan de dienst mobiliteit en stedenbouw. Hieruit bleek dat de locatie voor de 3

Pompen (Rode fietsbrug Sporthal, Stationspleintje Eksaarde, Rode fietsbrug Station)

weliswaar geschikt is nraar er enkel voor het stationspleintje een eensluidend positief advics

was. Voor de fietspomp aan de Rode Brug sporthal werd het beter geacht die te plaatsen aan

de (nog te bouwen) fietsstalling van het nieuwe zwembad. Voor de fietspomp aan de Rode

fietsbrug Station hadden we als locatie vooropgesteld het paneel van Sport Vlaanderen maar

de grond blijkt daar van INFRABEL te zijn. Beslist werd dan om gedeeltelijk de adviezen te
volgen

a

a

De fietspomp op het stationspleintje mag dus ergens naast het fietspad komen zoals

gepland

De fietspomp aan de Rode fietsbrug sporthal zou voorlopig langs het jaagpad kunnen

geplaatst worden. Eens de fietsstalling van het zwembad er staat dan kan de

fietspomp verplaatst worden en op het fietspad zelf een pijl worden gezet als

aanduiding voor de fietspomp

De fietspomp aan de Rode fietsbrug Station kan best op gemeentegrond worden
gezet in de omgeving van de fietsbrug. Ofwel langs het fietspad (kant Park ter
Beuken), ofwel aan het nieuwe Heirbrugpark.

a

Beslissing RVB : Een offerte mag worden aangevraagd voor 3 Pompen (Rode fietsbrug

Sporthal, Stationspleintje Eksaarde, Rode fietsbrug Station| en een exacte plaats

afgesproken worden met stedenbouw.

3. Algemene Vergadering 9 Mei

Van de 60 verenigingen waren er 50 aanwezig.Kizzy Relaxatiehuis (geïnteresseerd inwoner) is

eigenlijk nooit naar een vergadering gekomen en reageert ook niet op de uitnodigingen of de

aanvraag tot enquête. Voorstel om die in volgende AV te schrappen als lid van de sportraad

Het Financiële verslag werd goedgekeurd door de AV

De AV keurde de toetreding tot de RVB goed voor de 3 kandidaten
r lngrid Schelfhout (Judoclub Lokeren)
. Leroy D'Hont (SKL Doorslaar)
o Tanja Tempels (BBC Lokeren)

2



Verslao Veroaderino Raa Van Bestuur 15 Jun2022

4. Voorbije activiteiten

30 Apr :Tornooi Femina Daknam
30 Apr - 1 Mei : Lokerse BC : ABCD Tornooi
2 en 3 mei : Groot fietsexamen
7 Mei : WTC't Hemelrijk : Memorialschoeters
7 Mei : Dauwfietstocht
L2 Mei : Sportdienst : Sportdag 50+ Zele

16 tot 20 Mei : Week Ethiek in de sport
22Mei:AVLO: L4d" editie Flanders Cup

24 Mei : lnitiatie E-bike

29 Mei : PC Reynaert: BK Doublet
5 Jun : Mini Roparun

5 Jun : Volleybaltornooi Streekbierenweekend
9 Jun : Jong Lokeren Sport

5. Ovenicht toekomstige activiteiten

o 25 Jun : VC Panda's : Grastornooi
o 25 Jun : Rugbyclub Lokeren : Jeugdinitiatie
o 26 Jun : TLC : Hazentriatlon
r 9 Jul : SWEM : Nat kampioenschap openwaterzwemmen
o 22 Jul : Funloop Bospark
o 1,4-24 Jul :TC Reinaert : Enkeltornooi
. 3 Aug : WTC Ledecrossers :Wielerwedstrijd
o 6 AUB : AVLO : Stratenloop en BK

r 8 AUB : KBS G St-Sebastiaan : Schieting Nat niveau
o 8 Aug : Heiende eerste luik driedaagse Wielerwedstrijd Grote Prijs De Neef
o 10 Aug : Daknam tweede luik driedaagse Wielerwedstrijd Grote Prijs De Neef
o !2 Aug : Doorslaar derde luik driedaagse Wielerwedstrijd Grote Prijs De Neef
o L0 Sep : Vrijetijdsmarkt
o 17 Sep : Feestcomité Eksaarde : Blauwbuiktrail
o 18 Sep : Lokeren : Autoloze zondag
o t7 Dec : Sportgala

6. Sportdienst

a

Behendigheidsparcours Park Ter Beuken geopend

Nieuw erkenningsreglement en subsidiereglement zou maar in jun worden goedgekeurd en
zou maar in voege komen volgend jaar om de tijd te hebben alle verenigingen volgens het
nieuwe erkenningsreglement te erkennen. Voor de sportverenigingen betekent dit wel dat
het nieuwe subsidiereglement maar kan worden gebruikt vanaf volgend jaar. Dit jaar zullen
de subsidies dus worden toegekend op basis van de 2 bestaande reglementen. Mogelijks zal
de erkenningsronde voor de sportverengingen gestart worden na het afhandelen van de
subsidiedossiers dit jaar.

Lokerse Feesten : Tijdens de Lokerse Feesten zouden er minder werken zijn dan in andere
periodes en werd tussen de aannemer en de Lokerse Feesten overeengekomen de werf iets
in te perken om wat meer plaats te hebben voor het VIP Dorp.
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7. Sportgala 17 Dec

Geen nieuwe opmerkingen

8. Opleidingen en biischolingen

EHBO : Momenteel twee cursussen EHBO georganiseerd via EHBO Vlaanderen. Deze zijn

duurder (400 Euro) dan bij het Rode Kruis (150 Eur) maar deze werden gekozen omdat op het

moment van de beslissing om de cursussen te organiseren geen reactie werd verkregen van

het Rode Kruis.

r Cursus van 28 Jun is nog niet volledig volzet
o Cursus 3O Jun is volzet
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a Vraag werd gesteld waarom geen tafels konden worden uitgeleend bij gebruik van de

Fuifzaal terwijl deze wel degelijk aanwezig zijn (cfr AV, Sportgala,...). Dit komt omdat deze

tafels enkel voor eigen gebruik van de Sportdienst zijn. ln het verleden waren daar immers te

veel problemen mee na het gebruik (herstellingen, schoonmaak,...). Helena zal onderzoeken

of er geen tafels via de Tech Dienst zouden kunnen worden uitgeleend.

a

De periode is zeker een goede periode gezien veel clubs dan geen volledige werking meer

hebben en het zou dan ook interessant zijn een dergelijke cursus op jaarlijkse basis in die

periode te organiseren. Er werd ook bekeken of een dergelijke cursus in het najaar

interessant zou kunnen zijn en alhoewel er twijfels waren zou een algemene cursus (met

attest)wel kunnen

Beslissing RVB : ln oktober zal een nieuwe EHBO cuÍsus worden georganiseerd en ook
volgend jaar eind juni.

a Vraag werd gesteld of er via de enquête naar aanleiding van de AV geen interesse naar voor
was gekomen voor een andere cursus. Uit die enquête kwam echter (naast EHBO)geen enkel

onderwerp naar voor dat door meer dan één vereniging werd vooropgesteld. Er zal dan ook

dit jaar geen andere vorming worden georganiseerd.

9. Wielerwedstrijden

Op 16 Jun heeft er een vergadering plaats in Café Kapelleken (Doorslaar) om de laatste

details te bespreken. Ondertussen zijn de subsidies (éénmalig opgetrokken tot 1500 Eur)

uitbetaald. Grote verandering is dat de café Francorchamps als organisator is vervangen door

Sportcomité Daknam. Het parcours van die wielerrit werd licht aangepast zodat die de N70

niet meer passeert en dus veiliger is. Momenteel stelt zich wel een probleem gezien de

Lokerse seingevers hebben laten weten dat ze geen personeel kunnen vrijmaken voor de 3

wielertochten. Ze hebben wel de contacten doorgegeven van een andere organisatie en

Geert tracht die nog te bereiken. Zonder seingevers kunnen de wielerwedstrijden niet

doorgaan.
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10. Varia

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

doodle werd opgemaakt en er was toch wel een grote voorkeur om op 19 Aug te gaan eten
en dat liefst in de Nieuwpoorthoeve (1ste keuze) of Oliver en Co (2de keuze). Blijkbaar zijn
die restaurants nu net gesloten op die datum. Ook de Bokmolenhoeve blijkt gesloten op díe
datum .

Marjoleine wilde eventueel wel polsen bij Lyrice (Vroegere Snipke Eksaarde) maar blijkt nogal
duur te zijn. JP zal contact opnemen met Martha's (Stenen Brug) om te zien of dit op 19 Aug
daar kan doorgaan
Andere oplossing is uiteraard een alternatieve datum te kiezen maar dan zouden we
potentieel met 3 bestuursleden minder zijn en wordt dit moeilijk om nog tijdig te
coórdineren.

a

a

a

a

o

Benjamin heeft een voorstel gedaan om de sportraad iets interactiever te maken door de
clubs samen te brengen rond een bepaald thema.

o Dit heeft als doel om enerzijds de clubs met elkaar in contact te brengen en te laten
leren van en met elkaar. Anderzijds kunnen we als sportraad beter detecteren welke
noden er zijn en kunnen we op die noden inspelen met gerichte vormingen. Een

eerste thema kunnen we kiezen uit deze lijst: ledenwerving, fondsenwerving, interne
organisatie en werking van een club, vrijwilligers aan boord houden,...

o Leroy is alvast gewonnen voor dit idee gezien zijn ervaring vanuit Voetbal Vlaanderen
en wil alvast ook meewerken.

o Helena heeft in Stekene vroeger een zelfde traject opgestart en is bereid vanuit de
Sportdienst hieraan mee te werken.

Beslissing RVB : Benjamin zal samen met Leroy een uitnodiging opstellen in de hoop L0 à 15
clubs te vinden die aan dit project willen meewerken

Benjamin vroeg zich af of het gedeelte van het voetbalveld in Park Ter Beuken dat overblijft
na het aanleggen van het behendigheidsparcours geen opwaardering kan krijgen. Dit blijkt de
bedoeling te zijn maar zou pas na het BK cyclocross gebeuren gezien dit anders mogelijks
wordt beschadigd (door de crossers of de toeschouwers).
Benjamin vroeg ook of er eigenlijk onderhoud gebeurde op het beachvolleypleintje. Blijkbaar
liggen er nogal veel takken in het zand. Blijkbaar hangt er ook maar één net. Op het andere
pleintje zou een kabel tussen de palen zijn gespannen wat eerder gevaarlijk is. Helena stelde
dat het onderhoud zeker opgenomen zou moeten zijn in de planning van de Tech Dienst
maar ging nazien of dit wel degelijk werd uitgevoerd. Marjoleine stelde dan dat het eigenlijk
ook wel de bedoeling was om op alle terreinen een net te hangen maar dat men was gestart
met één om te zien of dit niet ging worden beschadigd of verdwijnen
Geert De Borger stelde dat er op donderdag een groep probleemjongeren op de AVLO was
en dat die begeleid waren door een straathoekmedewerker die kennelijk geen gezag had
over de jongeren. Helena denkt te weten over welke groep het gaat en erkent dat die op de
Sportdienst ook al voor problemen hebben gezorgd.
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Aoenda Veroaderino Raad Van Bestuur 17 Okt2022

Albert D'Hanis, Geert De Borger, Vanessa Van Acker, lngrid Schelfhout, Jean-Paul
Broekaert, Bjorn De Vilder, Benjamin Jacobs, Tania Tempels, Katleen Lebeer,
Geert Vandamme, Walter De Coeyer, Marjoleine de Ridder, Elke De Meester,
Helena Van Remoortel, Van Hooste Patrick,

Verontschuldigd : Leroy D'Hont, Bart Staes, Stefaan Atmani,

Aanwezig

Sp
Lokeren -ortraad

Website: www.sportraad-lokeren. be
E-mail : Patrick.van.hooste@lokeren.be

Agenda RAAD VAN BESTUUR

17 okt 2022
Vergaderzaal SJC

1. Goedkeuring vorig verslag

Er werden geen opmerkingen ontvangen

2. Financiën

o Situatie (17 Okt):
o SubsidieKrekeltornooi
o Subsidie MTB tocht Hemelrijk
o Verlengen abonnement VSDC 200 Eur?
o Geplandeuitgavenseniorenwerking
o Voorstelfietspompen (weerbestendig, vandalismebestendig) op de fietsroutes

3. Volgende Algemene Vergadering ?? Dec

o Vorige vergadering 9 Mei : 50 aanwezig
o Volgende vergadering ?? Dec

4. Voorbije activiteiten

5. Ovezicht toekomstige activiteiten

o 19 Okt
o 28 Okt
e 5 Nov:
r 5 Nov:
o 4 Dec:
o L7 Dec

: Safe Sport Allies : Webinar voor sportouders : grensoverschrijdend gedrag
: Sportdienst Lokeren : Volksspelen voor Senioren
Judoclub Lokeren : Krekeltornooi
AVLO : Start To Coach Atletiek (Theorie en praktijk 5 en 19 Nov, examen 26 Nov)
WTC't Hemelrijk : MTB tocht met verschillende afstanden
: Sportgala
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6.

a Lopende zaken

7. Sportgala 17 Dec

Eerste beperkte vergadering heeft reeds plaatsgehad (Elke, Albert en Patrick). We zouden weer

naar een klassieke pre-covid organisatie gaan.

8. Opleidingen en bijscholingen

a Tweede EHBO?

9. Wielerwedstriiden

a Orga nisatiebed rag d riedaagse

10. Varia

o Etentje : Bij Martha's : Redelijk succes. Nog enkele last minute afzeggingen maar toch nog 21

deelnemers.
o lnteractiever maken Sportraad?
r Kooi Zaalsporten : bijna altijd open en materieel verdwenen?
e Buurtbudget Maak Lokeren Mee
o Samensmelting adviesraden Moerbeke en Lokeren :.

Einde vergadering ??? . Volgende vergaderin g ???
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