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1. Voorwoord Voorzitter 

Beste clubvertegenwoordigers, leden van de sportdienst, sportraad, 

Een Algemene Vergadering zoals gewoonlijk zit er alweer niet in; wij doen 
langs deze weg ons best om de clubs te informeren over onze , weliswaar 
beperkte, activiteiten. Mijn welkomstspeeches zijn traditiegetrouw kort. 
Mijn voorwoord zal dat ook zijn; een voorwoord van hoop voor de 
toekomst. In de eerste plaats hoop voor gezondheid. Jammer genoeg 
hebben wij kortgeleden afscheid moeten nemen van onze schatbewaarder 
Hilde PIERSSENS. Ook langs deze weg onze deelneming aan de familie. Hilde 
is zeker binnen onze Raad van Bestuur een groot verlies; haar inzet, 
engagement, kennis en minzaam in discussies zal ons voor altijd bijblijven. 

In deze bijzondere tijden is het moeilijk tot onmogelijk om op een degelijke 
manier onze gewone bezigheden aan te houden. 

Hopelijk werpen de gedane inspanningen ook nu snel hun vruchten af; 
zodat we ons “gewone leven” terug kunnen aanvatten. 

De sportieve clubactiviteiten dreigen opnieuw op een laag pitje te komen; ik 
hoop van ganser harte dat jullie kunnen blijven doorzetten en elkaar 
steunen om deze moeilijke periode zo vlug mogelijk te kunnen achterlaten. 
En dat we ons snel met zn allen opnieuw kunnen inzetten om te sporten; elk 
op zijn niveau , elk met de eigen ambities. 

Ik kan nu “het woord” niet doorgeven maar wens jullie veel leesgenot in de 
uiteenzetting zoals op andere Algemene Vergaderingen.  

Hou jullie gezond en hopelijk tot snel …. Ergens !!! 

Grtn 

Albert D’HANIS 

Voorzitter Sportraad LOKEREN  

http://www.sportraad-lokeren.be/
mailto:patrick.van.hooste@lokeren.be
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2. Samenstelling sportraad  

De samenstelling van de sportraad is licht gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.  Eind 
2020 waren er 60 aangesloten verengingen. Een vereniging (Feniks) is gestopt waardoor 
we nog met 59 aangesloten verenigingen zijn zoals hieronder weergegeven 

 

• In totaal zijn er nu 59 Sportverenigingen aangesloten onderverdeeld in 5 secties 

• 3 Geïnteresseerde inwoners 

• Schepen Van Sport (Marjoleine de Ridder) 
• Vertegenwoordiging Dienst Sport en Jeugd 

• Afgevaardigden politieke fracties (raadgevende stem) 

Het dagelijks bestuur van de Sportraad ligt bij de RVB. Volgens de statuten dient die te 
bestaan uit minimum 9 en maximum bestuursleden. In 2020 heeft Annemie Willems 
(Feniks) haar ontslag gegeven en op 2 Nov is onze penningmeester (Hilde Pierssens) 
overleden. Hilde heeft meer dan 30 jaar haar steentje bijgedragen aan de sportraad, 
eerst als bestuurslid en dan als penningmeester. Vanuit de sportraad werd een 
herdenkingskrans overgemaakt om ons medeleven met de familie te betuigen.  

Bedoeling was om op de Alg Vergadering van 6 Dec nieuwe bestuursleden te verkiezen 
en dan een penningmeester te verkiezen maar gezien de AV werd uitgesteld werd 
geopteerd om al direct een penningmeester te kiezen uit de bestaande bestuursleden. 
Dit is dan uiteindelijk Vanessa Van Acker geworden die in het verleden al 
penningmeester was van Aurora vzw.    
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De samenstelling is dus als volgt : 

 

3. Financieel verslag   

• Ieder jaar krijgen we van de stad een toelage van 18.000 Eur die voorziet in de 
administratieve werking, onze subsidies voor de evenementen, het organiseren van 
vormingen, het organiseren van de driedaagse, het organiseren van het sportgala en 
de seniorenwerking. De meeste jaren kunnen we nog een kleine reserve opbouwen 
waarmee we dan iets extra kunnen aankopen (de rolcontainers voor de zaalsporten, 
de outdoor-fitness toestellen in de Sportlaan, in de Spletterenstraat en in Oudenbos). 
 

• In 2020 hebben we een deel van de opgebouwde reserve gebruikt voor het 
ondersteunen van onze sportverenigingen. We hadden gehoopt om dit jaar opnieuw 
een normale werking te hebben met daarbij de normale uitgaven en hoewel het er 
een tijdje naar uitzag dat we een normaal eindejaar zouden hebben bleek het 
coronavirus opnieuw roet in het eten te gooien.  
 

• Dit betekent echter niet dat we geen inspanningen hebben gedaan om de 
sportverenigingen naar behoren te steunen. Enerzijds zijn er de vaste kosten 
(website, VSDC, secretaris,…), konden er toch nog enkele subsidies worden 
toegekend, zijn toch nog wat (fysieke en zoom) vergaderingen kunnen doorgaan en 
hebben we de seniorenwerking nog wat kunnen ondersteunen.  
 

• De beheerder voor de oude website (Stosio) heeft begin 2021 ook gemeld dat hij niet 
langer de website van de sportraad kon ondersteunen. Na een analyse van meerdere 
mogelijkheden (Quote, Pi-Software,…. ) werd uiteindelijk gekozen voor Pi Software. 
Zij boden een goede prijs voor de ontwikkeling van de website en boden bovendien 
de beste prijs voor het onderhoud op termijn van die website.  Het omzetten van de 
website naar het nieuwe platform was ondanks dat in 2021 een van de grootste 
uitgaven van de sportraad.   
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• Ondanks bovenstaande uitgaven hebben we de meeste van onze grootste klassieke 
uitgaven (organisatie wieler driedaagse, vormingen,…) niet moeten doen en ook het 
sportgala zal dus minder kosten dan gebruikelijk. Dit betekent dat we alweer een 
reserve hebben kunnen opbouwen. Tijdens een van de volgende vergaderingen van 
de RVB zal moeten beslist worden hoe dit budget best kan worden besteed.. 
Hieronder vinden jullie een overzicht van de financiën. 

 Budget 26957,04 

Rest 2020 +8957,04 

Toelage +18000,00 

Bestuurswerking -3575,18 

Algemene kosten -392,33 

Secretaris -1000,00 

(Nieuwe) Website -2044,80 

Vergaderingen -138,80 

Seniorenwerkgroep -912,64 

Activiteiten -100,00 

Algemene kosten -449,44 

Organisaties -362,20 

Sportgala -1590,65 

Fotografe -1124,65 

Trofeeën -466,00 

Subsidies -1233,47 

Evenementen/tornooien -1100,00 

Seingevers -100,00 

Groepsaankoop -33,47 

Wielerwedstrijden -232,50 

Lidmaatschap Cycling Vlaanderen -232,50 

Eindtotaal 19411,85 

4. Uitgebrachte adviezen   

• Positief advies aangaande de geplande uitbreidingen aan de bestaande MTB routes 
De RVB van de sportraad heeft op 26 Jan via elektronische stemming een advies 
uitgebracht aangaande de geplande uitbreidingen aan de bestaande MTB routes Dit 
advies was gebaseerd op een enquête bij de Lokerse Wielerclubs en de Lokerse 
Triatlon Club aangevuld met de opmerkingen van de leden van de RVB van de 
sportraad. Het vernieuwen van de MTB routes werd daarbij unaniem door alle 
bevraagden als een goede zaak gezien. Ook de specifieke uitbreidingen in Eksaarde, 
Heiende en het technisch parcours werd hoofdzakelijk positief ontvangen.   
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• Positief advies gedeeltelijk afrekeningsdossier FC Daknam vzw  
In Okt 2020 heeft de RVB van de sportraad een positief advies uitgebracht aangaande 
het infrastructuurdossier van FC Daknam voor de installatie van zonnepanelen, de 
installatie van een alarminstallatie en de verharding van een gedeelte van hun 
terrein.  
Een werken met betrekking tot de verharding zijn nu uitgevoerd en zijn reeds deels 
betaald (rest via afbetalingsplan). De RVB heeft tijdens de vergadering van 21 Jun een 
advies uitgebracht aangaande de terugbetaling van de facturen voor de uitgevoerde 
werken. Gezien (nog) niet alle facturen zijn ingediend geldt het advies enkel voor de 
reeds ingediende facturenBij deze werd een positief advies gegeven voor het 
uitbetalen van de reeds betaalde facturen  
 

• Positief advies Aanvraag  Lokerse Dansclub 
Tijdens de vergadering van de RVB van 17 Aug werd de aanvraag aangaande de 
installatie van een Airco in zaal de Post positief geadviseerd. De installatie was nodig 
om de dansers toe te laten in de ideale omstandigheden hun sport uit te oefenen. Er 
werd wel op gewezen dat dit enkel kon indien de club een getekende overeenkomst 
met de eigenaar kon voorleggen. 
 

• Positief advies betaling aanvraag  VVW Lokeren 
In Nov 2020 heeft de RVB van de sportraad een positief advies uitgebracht 
aangaande het infrastructuurdossier van VVW Lokeren voor de aankoop van 
zeilboten met rek en renovatie sanitair en aanlegsteiger.  
Tijdens de vergadering van de RVB van 17 Aug werden de ingediende facturen 
overlopen en de RVB volgde daarbij het voorstel van de sportdienst om het grootste 
gedeelte van de facturen te aanvaarden voor een bedrag van 21.663.12 Eur. De rest 
van het bedrag (402,61 Eur) kon niet worden aanvaard gezien dit bedrag niet correct 
werd aangetoond 
 

• Positief Advies  uitwerken Ruiter- en Menroutes Lokeren  
Tijdens de vergadering van de RVB van de sportraad van 17 Augustus werd de 
vooruitgang aangaande de twee uit te werken Ruiter- en Menroutes (Bruine route 
(Lokeren Zuid) van 8.7 km  met voorgestelde start/stopplaats Stal De Vogelzang en 
een Groene route ( Lokeren Noord) van 16,7 met een voorgestelde start/stopplaats 
Ouhuys) toegelicht. De uitwerking van die routes werd als positief gezien en er werd 
een positief advies gegeven mits de vereiste vergunningen in orde konden worden 
gebracht 
 

• Positief advies  Infrastructuurfonds  aanvraag AVLO vzw   
De RVB heeft tijdens de vergadering van 27 Sep de aanvraag van de AVLO vzw 
besproken en een positief advies uitgebracht betreffende de bijbouw aan het huidige 
clubhuis. Daarbij wordt een nieuw sanitair blok voorzien zodat er tijdens grote 
wedstrijden voldoende degelijk sanitair ter beschikking (rolstoeltoegankelijk en naar 
de huidige reglementering). Op verdiep komt een vergaderzaal dat tevens ook dienst 
zal doen als opleidingslokaal voor trainers en bestuurders niet enkel en alleen voor 
de club maar ook voor een bredere groep van stakeholders in Lokeren en vanuit de 
atletiekwereld 
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• Positief advies  Infrastructuurfonds  aanvraag een afrekening D.I.O.P. vzw  
De RVB werd in het bezit gesteld van de infrastructuuraanvraag van D.I.O.P. vzw. 
Hierin wensten ze een aankoop te realiseren zodat ze op de verschillende leslocaties 
zouden kunnen beschikken over een muziekinstallatie, een kast en een spiegel. 
Gezien daarbij ook de foto’s, de facturen en de betalingsbewijzen werden 
overgemaakt werd tijdens de vergadering van 27 Sep een positief advies uitgebracht 
over zowel de geldigheid van de aanvraag als over de uitbetaling in functie van de 
bijgevoegde betalingsbewijzen  
 

• Positief advies  Infrastructuurfonds  aanvraag en afrekening TC Reinaert. vzw  
De RVB werd in het bezit gesteld van de infrastructuuraanvraag. Hierin wensten ze, 
gezien de grote vraag naar padelterreinen, 3 van dergelijke terreinen aan te leggen.  
Gezien daarbij ook al de eerste facturen en  betalingsbewijzen aan de leden van de  
RVB overgemaakt werd tijdens de vergadering van 27 Sep een positief advies 
uitgebracht over zowel de geldigheid van de aanvraag als over de uitbetaling in 
functie van de bijgevoegde betalingsbewijzen 

 
• Positief advies gedeeltelijk afrekeningsdossier FC Daknam vzw 

De leden van de RVB hebben tijdens de vergadering van de RVB van de Sportraad van 
26 Okt het infrastructuurdossier van FC Daknam besproken aangaande 
Elektriciteitswerken verlichting (verplaatsen masten ed.) en aankoop AED-toestel  
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 gaf 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 betalingsbewijzen zijn bewezen. 
 

• Positief advies jaarlijkse subsidiëring  sportverenigingen 2020 :  
Tijdens de RVB van 18 Nov werd nota genomen van het feit dat  
- Er voor de ganse legislatuur 35.600 Eur ingeschreven is voor BPS1 (werking) en 33.600 

Eur voor BPS2 (impuls) 

- Er dit jaar geen verhoging van 20 % werd doorgevoerd zoals in 2020 waardoor de meeste 
verenigingen dus dit jaar dus minder subsidies zullen krijgen 

- Dat er bij de berekening van de subsidies rekening werd gewerkt volgens het principe 

vastgelegd tijdens de Gemeenteraad van 25 mei 2020 waarbij beslist werd de 
impact van het coronajaar te beperken door de subsidies voor 2021 te berekenen 
op basis van de werking van 2 sportseizoenen, namelijk 2019-2020 en 2020-2021. 
Zo worden de verenigingen die inspanningen hebben geleverd in het afgelopen 
seizoen effectief beloond maar worden verenigingen die gedwongen werden hun 
werking te stoppen niet volledig afgestraft 
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- De RVB gaf dus een positief advies voor de hierna opgegeven bedragen en de uitbetaling 
van die bedragen door de Fin dienst 
 

Club BPS1 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 € 1.148,50   € 1.148,50 

BBC Lokeren vzw € 795,45 € 881,77 € 1.677,21 

Climbing Team De Dam € 601,94 € 136,79 € 738,73 

Dansschool D.I.O.P. vzw € 1.264,48 € 975,55 € 2.240,02 

De Molenkrekels € 773,15   € 773,15 

De Schuur vzw € 359,57   € 359,57 

De Torenschutters vzw € 250,23 € 7,13 € 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 € 1.679,79 

FC Daknam vzw € 926,71 € 1.170,66 € 2.097,36 

GE-BAEK vzw € 603,13 € 543,79 € 1.146,92 

Handbal Lokeren vzw € 1.163,27 € 1.868,22 € 3.031,50 

Hockeyclub Lokeren vzw € 1.424,58 € 1.892,54 € 3.317,12 

Judoclub Lokeren vzw € 685,19 € 197,63 € 882,82 

Kajakclub Triton Lokeren vzw € 361,41   € 361,41 

Karate Club Lokeren vzw € 573,89 € 528,47 € 1.102,37 

KBBC Eksaarde vzw € 571,13 € 603,79 € 1.174,92 

KFC Eksaarde vzw € 908,00 € 841,07 € 1.749,07 

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

Kruisridders Eksaarde Doorslaar  € 393,66 € 215,67 € 609,33 

Lokerse BC vzw € 1.244,59 € 2.232,22 € 3.476,80 

Lokerse Dansclub € 463,35 € 97,34 € 560,70 

Lokerse Minivoetbalkern € 347,84   € 347,84 

Lokerse Zwemvereniging vzw € 916,97 € 1.314,78 € 2.231,76 

Orka vzw € 853,22 € 1.133,73 € 1.986,95 

Padel Cub Lokeren € 312,06 € 2,52 € 314,58 

PC Lokeren vzw € 192,42   € 192,42 

PC Reynaert vzw € 368,44   € 368,44 

Rugbyclub Lokeren € 252,70   € 252,70 

SK Lokeren Doorslaar vzw € 2.102,56 € 4.997,32 € 7.099,88 

Ski-Xpert € 302,95 € 200,14 € 503,09 

Stal de Vogelzang vzw € 1.247,70 € 930,44 € 2.178,14 

Tao-Do vzw € 218,39   € 218,39 
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Club BPS1 BPS2 Totaal  

TC Reinaert vzw € 2.109,77 € 4.294,92 € 6.404,69 

Tenkai vzw € 708,69   € 708,69 

The Fighters Academy Lokeren vzw € 368,52 € 74,69 € 443,21 

TTC Lokeren vzw € 198,10   € 198,10 

Turnkring Voor Geest & Lichaam vzw € 1.336,72 € 1.199,71 € 2.536,44 

VC Panda's vzw € 1.436,75 € 1.532,55 € 2.969,30 

VL@S Lokeren € 434,31   € 434,31 

VVW-Lokeren vzw € 654,40 € 142,66 € 797,06 

WTC Bosparkspurters € 269,51   € 269,51 

WTC De Ledecrossers € 228,07   € 228,07 

WTC De Raepespurters vzw € 145,21   € 145,21 

WTC EKSAARDE € 168,37   € 168,37 

WTC 't Hemelrijk € 254,24   € 254,24 

WTC Torentrappers Lokeren  € 234,22   € 234,22 

XL Rope & Dance € 145,49 € 114,13 € 259,61 

Zaalvoetballiga Lokeren € 273,77   € 273,77 

ZVC Nationaly € 144,64   € 144,64 

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

 
 
 

• Positief advies nieuwe “Reglement tot erkenning van de Lokerse Verenigingen”. 
Tijdens de vergadering van de RVB van de sportraad van 21 Juni werd een eerste 
aanzet tot het nieuwe reglement  door de Sportdienst voorgesteld. Toen werd het 
algemene gedeelte en het gedeelte sport al uitvoerig besproken en 
becommentarieerd. Enkele kleinere opmerkingen werden dan door de Sportdienst 
meegenomen voor evaluatie en eventuele opname in het definitieve reglement. 
Voor de vergadering van de RVB van de sportraad van 18 Nov werden alle 
bestuursleden via mail in het bezit gesteld van de laatste versie met de bedoeling 
deze dan op de vergadering zelf te adviseren. Gevraagd werd zeker de hoofdstukken 
1, 2 en 7 goed na te gaan gezien deze voor de sportverenigingen van belang waren. 
Door een administratieve vergetelheid werd op de RVB zelf geen advies uitgebracht. 
Gezien het reglement al uitvoerig toegelicht en besproken was op de RVB van 21 Jun 
en voorafgaandelijk aan de RVB van 18 Nov geen specifieke opmerkingen werden 
ontvangen werd dan beslist een definitief advies via mail in te winnen. Hierbij 
werden geen verdere commentaren ontvangen en werd het reglement positief 
geadviseerd.  
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5. Nieuwe website en nieuwsbrief  

Zoals in het financieel verslag al aangehaald had Stosio (provider voor de oude website) beslist om er 
mee op te houden. We moesten dus op zoek naar een nieuwe provider en dit is uiteindelijk het 
Lokerse bedrijf Pi-Software (Sparkmedia) geworden.  
Beslist werd het concept van de website hoofdzakelijk te behouden maar die in een frisser jasje te 
stoppen en de website ook te gebruiken voor het verzenden van de E-mails. Graag hadden we de 
vernieuwde website voorgesteld op de Algemene vergadering maar spijtig genoeg was dat opnieuw 
niet mogelijk. Daarom hieronder de grootste gelijkenissen en verschillen : 
Het adres van de website blijft hetzelfde : https//www.sportraad-lokeren.be 
Het uitzicht en de onderverdeling van de website blijft ook hetzelfde (zie hieronder) 

 
 
De zaken die er kunnen weergevonden zijn blijven in grote lijnen hetzelfde.  

• Bij de rubriek Sportraad kan de doelstelling en de samenstelling van de sportraad worden 
gevonden alsook de Verslagen van de RVB. Binnenkort zullen ook de gegeven adviezen en de 
financiële verslagen kunnen worden geconsulteerd. 

• Bij de rubriek Sportverenigingen kunnen alle aangesloten verenigingen met hun 
basisgegevens teruggevonden worden. Om het iets overzichtelijk te maken zijn ze 
onderverdeeld per sectie.  

• Bij de rubriek subsidies kunnen opnieuw de verschillende subsidies gevonden worden 
waarop de sportverenigingen beroep kunnen doen (werking-, impuls-, infrastructuur- en 
organisaties) 

• Bij de rubriek laureaten kunnen de voorwaarden gevonden worden waaraan de laureaten 
moeten voldoen en kunnen ook de laureaten van de laatste jaren worden teruggevonden.  
 

Wat nieuw is, is de manier van voorstellen van de artikels op de website. Vroeger werden de artikels 
in zijn geheel geplaatst en moest men het ganse artikel doornemen (of doorscrollen) om naar het 
volgende artikel te kunnen gaan. Nu wordt gewerkt met een afbeelding en kleine begintekst (teaser) 
waarna men ofwel beslist om naar het volgende artikel te gaan of door te klikken om het ganse 
artikel te lezen. De artikels kunnen nu ook rechtstreeks gedeeld worden met facebook. 
 
Uiteraard kan het dat in eerste instantie niet alle functionaliteiten van de website correct werken. 
Bepaalde zaken werden al gemeld en werden rechtgezet maar moest er toch problemen zijn kan dit 
altijd aan de secretaris van de sportraad worden gemeld. 
 
Een van de bijkomende nieuwigheden is dat er nu (via mailchimp) op een eenvoudige manier een 
nieuwsbrief kan worden opgemaakt op basis van de artikels van de website. Vroeger moesten alle 
artikels dubbel worden aangemaakt (eenmaal op de website en eenmaal voor de nieuwsbrief). Wat 
er daarbij nu wel veranderd is dat de nieuwsbrief nu niet meer wordt verstuurd vanuit het adres van 
de sportdienst (patrick.vanhooste@lokeren.be) maar vanuit het adres van de sportraad 
(sportraadlokeren@gmail.com). Iedereen werd hier van verwittigd en gevraagd om er zeker voor te 
zorgen dat deze nieuwsbrieven op die manier niet in de Spam terechtkomen.  
 
De nieuwsbrief ziet er nu als volgt uit : 

mailto:patrick.vanhooste@lokeren.be
mailto:sportraadlokeren@gmail.com
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Net zoals op de website zelf wordt niet het ganse artikel weergegeven maar enkel de titel en een 
kleine intro. Indien het artikel interessant lijkt kan doorgeklikt worden via de “lees meer” knop. Van 
daaruit gaat men rechtstreeks naar de website van de sportraad waar men dan ook het ganse artikel 
kan lezen. Van daaruit kan het artikel ook gedeeld worden met facebook.  
 
Eens de nieuwsbrief verzonden is kan vanuit mailchimp nu ook worden bijgehouden hoeveel 
geadresseerden de nieuwsbrief openen en zelfs te zien welk artikel individueel werd geopend. 
Momenteel zijn de statistieken nog niet goed (ongeveer 50% van de geadresseerden opent de mail 
en ongeveer 15% klikt door naar de eigenlijke artikels. Wij hopen dat die percentages na verloop van 
tijd zullen stijgen.  
 
We hopen dan ook dat iedereen de moeite doet om de nieuwsbrief te ontdekken gezien we vanuit 
de sportraad/sportdienst toch trachten van daaruit interessante informatie mee te geven (indienen 
subsidieaanvragen, indienen formulieren noodfondsen, wettelijke bepalingen vzw’s,… 

5. 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. 

1. Stand van zaken – bouw nieuw zwembad 
 

Op 7 juni jl. heeft het stadsbestuur het ontwerp en de bouw goedgekeurd en de 

samenwerkende partners van architecten, ontwerpers, bouwfirma’s en onderhoudsfirma 

aangesteld. Pellikaan, VenhoevenCS, B2Ai architects, Boydens, Sweco en VMA zullen zich 

over dit grootse project binnen onze stad ontfermen en toezien dat de site een gezonde 

en sportieve ontmoetingsplek wordt in het hart van Lokeren. De nieuwbouw, die wordt 

aangebouwd aan de ‘oude’ sporthal, moet tegen de herfstvakantie 2023 klaar zijn. De 

geraamde kostprijs hiervoor wordt geschat op 17,2 miljoen euro (inclusief btw). 

Het Durmebad sluit op 27 februari 2022 definitief zijn deuren. Aansluitend starten de 

werken aan de nieuwbouw. 

Meer informatie over de nieuwbouw kan u terugvinden op de website van de stad. 
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2. Stationsplein Eksaarde geopend 

Voor de zomer liet het stadsbestuur weten dat het Stationsplein in Eksaarde omgetoverd 

ging worden tot een recreatief paradijs voor jong en ouder. Op 22 december 2021 werd 

het centraal gelegen dorpsplein als aangename ontmoetings- en ontspanningsplek 

officieel geopend. Er is een aanbod voor jong en oud, voornamelijk actief, maar ook voor 

wie gewoon wil genieten van de omgeving :  

- Een pittige pumptrack voor jong en oud 

- Een skatepark met DJ-booth 

- Speelzone met interactief speeltoestel en natuurlijke speeltuin met diverse 

speelelementen. 
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3. Hypecourt en tecball Nachtegaallaan 
 

Het basketbalterrein aan de Bosparksite kreeg een opwaardering. Het terrein kreeg de 
officiële afmetingen, bijhorende zitelementen en een creatieve inkleuring door 
kunstenaar Oli-B. Hierdoor kon Lokeren op 15 juli zijn eerste ‘hypecourt’ voorstellen aan 
het grote publiek. Dit gebeurde in aanwezigheid van de clubs en baskettalent Sam Van 
Rossom.  
Naast het gepimpte basketbalterrein, werd er ook een teqballtafel geplaatst, een uniek 
element in de regio. Teqball is een nieuw spel dat erg in trek is bij jong en oud. Het is een 
combinatie van 
tafeltennis en voetbal. In plaats van met de handen is het de bedoeling dat je de bal met 
de voeten overspeelt. Het spel wordt gespeeld op een speciaal ontworpen tafel voor 
voetvolleybal. Deze tafel heeft veel weg van een tafeltennistafel maar is op enkele 
punten net anders. 

 

 
 
4. Opening MTB-parcours 2.0 

 
Op 25 oktober 2021 werd de vernieuwde mountainbike route van de stad geopend.  De 
nieuwe Durmevalleiroute bestaat uit drie lussen (rood, blauw of groen) die elkaar deels 
overlappen. Die lussen vertrekken allemaal op de Durmedijk, recht tegenover het Sport- 
en Jeugdcomplex aan de Sportlaan. Daar waar het startbord staat. 
 
De groene lus is in totaal 29 km en buigt langs mooie veldwegels terug af naar Lokeren. 
De blauwe lus van 43 km gaat via mooie veldwegels terug naar de start. 
De rode lus, die met haar 51 km de langste van de drie is, maakt nog een ommetje via 
Heiende. 
 
De route kreeg een duidelijke opwaardering : meer off-road en 2 technische zones, één 
in Park Ter Beuken en één aan het Raemdonckpark. 
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6.  Sporthuldiging 18 Dec  

• Ieder jaar worden in december de Lokerse laureaten verkozen die een bijzondere 
sportprestatie hebben geleverd in het afgelopen jaar. Wegens de COVID-19 
besmetting werd het sportgebeuren in 2020 echter volledig in de war gestuurd en 
werd het niet opportuun geacht de huldiging te laten doorgaan. Vele competities 
hadden geen normaal verloop gehad en andere hebben zelfs totaal niet kunnen 
doorgaan. Om die reden leek het geen goed idee om een dergelijke verkiezing te 
houden in 2020. Voor 2021 zag het er in eerste instantie beter uit en waren al heel 
wat zaken in orde gebracht om het sportgala in zijn vertrouwde vorm (dus met 
optredens en publiek) te laten doorgaan. De verslechterde situatie heeft echter 
gemaakt dat dit op het laatste moment toch niet onder die vorm kon doorgaan en er 
opnieuw een alternatieve huldiging moest worden georganiseerd (deze keer voor 
zowel de kampioenen als de laureaten.   
 

• Dit verstoorde sportlandschap belet echter niet dat er toch nog specifieke 
competities zijn kunnen doorgaan waardoor we in Lokeren toch opnieuw meer dan 
40 individuele kampioenen en een 20-tal teams op het hoogste schavot mochten 
staan.  
 

• De huldiging kon dit jaar dus spijtig genoeg niet op de klassieke manier doorgaan met 
optredens en een groot publiek maar we hebben deze mooie sportprestaties alsnog 
op een corona-veilige manier in de verf gezet.  
 

• Via een rondvraag kregen we de gegevens van deze Lokerse kampioenen en op 18 
Dec (tussen 15u30 en 19u15) hebben ze volgens een aan hen doorgespeeld 
tijdschema hun beker kunnen ontvangen. Een professionele fotografe heeft de 
huldiging op de gevoelige plaat vastgelegd zodat de kampioenen een mooi 
aandenken hebben van hun huldiging.  
 

• Tijdens een intiemer moment werden maar liefst een 60- tal bekers aan de 
kampioenen uitgereikt. Iedereen werd op afspraak uitgenodigd om zijn beker op te 
halen op zaterdag 18 december jl.  
 

• Aansluitend werden in aanwezigheid van de schepen van Sport, Marjoleine de Ridder 
en burgemeester Filip Anthuenis de laureatentitels bekendgemaakt. 
 

Sportbelofte 2021: Marie Vermeir 
Nog geen laureate wegens te jong, maar 
toch al gelauwerd dankzij haar mooie 
prestaties. Ze nam als lid van de 
Brasschaatse Reddingsclub vzw deel aan 
verschillende wedstrijden reddend 
zwemmen en behaalde hiermee meerdere 
Nationale titels. 
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• Sportclub 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. 
 

• Sportteam 2021: Aflossingsploeg 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 Memorial Van Damme in het 
Heizelstadion te winnen en bevestigden een 
paar dagen later op het Belgisch 
kampioenschap te Jambes, waar ze ook 
Belgisch kampioen werden  

 
• 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 toesloeg. 
 

• Sportvrouw 2021: Sara Roggeman 
Roggeman maakt ook deel uit van het sportteam 
2021. 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 
01 honderdste 
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• Sportman 2021: Luka Van den Keybus 
 

 

Hij was de beste Belg ooit op een historische WK-
allround finale en behaalde een 16e plaats in Japan. 
Nooit eerder eindigden twee Belgen in de top 20 van 
een Allround finale Gymnastiek. Hij deed dit samen met 
Noah Kuavita. Luka eindigde ook 15e allround op het EK 
in Basel. 
 

• Er werd een persbericht opgesteld en doorgegeven en TV Oost heeft een 
stadsreportage van het gebeuren gemaakt.  
 

• Na het afwerken van de foto’s zullen alle kampioenen en laureaten een digitale 
versie en een fysische foto (A5 formaat) krijgen als aandenken van dit gebeuren. Hier 
alvast een overzicht van onze laureaten 

7.  Slotwoord van de voorzitter en de schepen van sport 

De Voorzitter : 

Ook hier zal ik het kort houden. Ik hoop dat iedereen de lectuur vlot doorgenomen heeft. 
Indien er vragen, problemen of voorstellen zijn, dan horen wij het graag via de gekende 
weg. Per mail of telefonisch: Ik kan stellen dat onze mailbox open is, alsook die van onze 
Schepen van Sport en dan kan ik bij deze direct de Schepen haar woordje laten schrijven.  

Hou jullie gezond, probeer toch zoveel mogelijk te genieten van het 
einde van het jaar en hopelijk zien we jullie snel en gezond in 
levende lijve !!! 
Feest gezellig 2020 uit en op naar een schitterend 2021 !!! 
 
Albert D’Hanis,  Voorzitter Sportraad Lokeren  

De Schepen  

Als Schepen wens ik mij aan te sluiten bij onze Voorzitter : 2021…Opnieuw wat een jaar…  
Maar we moeten met vol goeie moed vooruit kijken! Hopelijk kunnen wij met zijn allen 
zo snel mogelijk ons leven van voor de pandemie opnemen. Blijf ondertussen sporten en 
bewegen in de mate van het mogelijke om in 2022 snel de ‘gewone’ gang van zaken te 
kunnen oppikken van elk jullie geliefde sport! 

Marjoleine de Ridder, Schepen van Sport 

 
 

Opgesteld door : Patrick Van Hooste, secretaris sportraad.   

https://www.tvoost.be/programmas/lokeren-tv-lokeren-tv-huldiging-sportlaureaten-131227

