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

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
Donderdag 18 Mei om 20 u
Vergaderzalen Sportcomplex

Aanwezig

Aikido Club Tai-Wa; Aurora Lokeren; AVLO; BBC Eksaarde; BBC Lokeren; Bosparkspurters;
Dansschool D.I.O.P; De Schuur; DVC Eksaarde; FC Daknam ; FC Eksaarde; FENIKS; Handbal
Lokeren; Hockeyclub Lokeren; Judoclub Lokeren; K.B.S Gilde Sint-Sebastiaan; K.S.C.
Sporting Lokeren Jeugd; Kajakclub Triton Lokeren; Karate club Lokeren; Kruisridders
Eksaarde Doorslaar; Lokerse Badmintonclub; Lokerse dansclub; Lokerse Minivoetbalkern;
Lokerse zwemvereniging; LRV Club Heilig Hartruiters; ORKA; PC Lokeren; PC Reynaert; SK
Lokeren- Doorslaar; SWEM; TC Reinaert; Tenkai Karate Club; The Fighters Club; Turnkring
VGL; VC Panda's; VVW Lokeren; WTC De Ledecrossers; WTC Eksaarde; WTC ’t Hemelrijk;

Afwezig

Lokerse Durmezwemmers;

Verontschuldigd

De Molenkrekels; De Torenschutters; De Vogelzang; Domestic Dog; Elite Gym vzw ; GeBaek Taekwon-do; Lokerse Seingeversclub vzw; Omnisportclub De Dam; TTC Lokeren;
WTC Raepespurters; WTC Torentrappers; XL Rope & Dance ; ZVC Nationaly; Duyck Marijke
(onafhankelijke) ; Heyninck Stephan (onafhankelijke); Van Damme Geert (onafhankelijke)

Waarnemers

Van Doorslaer Jerome (Schepen), Inge De Braekeleer en Elke De Meester (Sportdienst),
Pascal Querter (Cultuurraad)
Opm : De volledige en nominatieve aanwezigheidslijst bevindt zich in Bijlage alsook de
afschriften van de presentatie die werd gegeven tijdens de AV. Deze zullen eerstdaags ook
te vinden zijn op de website van de sportraad
(http://www.sportraad-lokeren.be/Sportraad/Verslagen/tabid/134/Default.aspx)

1. Welkomstwoord Voorzitter
De Voorzitter wenste alle aanwezigen welkom.
Daarna werd het woord gegeven aan de secretaris voor de verdere afwerking van de
agenda.
2. Samenstelling sportraad
De samenstelling van de sportraad en de RVB werden toegelicht. Sinds vorige
vergadering werd 1 nieuw lid aangesloten (Tenkai Karate Lokeren). Deze club werd
ingedeeld bij de sectie 1.
Een nieuwe aanvraag (Rugbyclub Lokeren) werd ontvangen maar nog niet behandeld
door de RVB.
In totaal zijn nu 53 sportverenigingen en 3 onafhankelijken (Marijke Duyck, Stephan
Heyninck, en Geert Van Damme) aangesloten bij de sportraad.
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We wensen bij deze ook de Judoclub Lokeren te feliciteren met hun 50 jarig bestaan en
het behalen van de titel “Koninklijke vereniging”. Volgend jaar zal de duikclub ORKA ook
50 jaar bestaan en ook de titel van “Koninklijke vereniging” aanvragen
3. Beslissingen en adviezen RVB
Sinds de vorige Algemene vergadering heeft de RVB volgende beslissingen en adviezen
genomen.





Subsidiëring Grote Prijs Roger De Neef (Rit Spoele, Bergendries en Doorslaar)
Subsidiëring Lokerse Seingevers
Subsidiëring Seniorensport
Subsidies tornooien :
o Al goedgekeurd:
 SWEM Open Water Criterium
 VC Panda’s : Grastornooi
 Handbal Lokeren : Cedalion Cup
 AVLO : Grote Prijs Stad Lokeren
 KBS St-Sebastian : Memorial Schieting Albert Van Hecke
 ZVC Nationaly : Tornooi
 TC Reinaert : Enkel sterrentornooi
o In behandeling:
 First Fit Run Oudenbos
 LZV : Open Water Rapendoortocht
o Niet goedgekeurd
 PC Reynaert : Vlaams en Provinciaal kampioenschap (reeds
subsidie in de subsidieperiode 1 juli 2016 tot 30 juni 2017)



De sportraad is echter ook bovenal een adviesraad en heeft bij volgende
infrastructuurdossiers een gunstig advies uitgebracht.
o BBC Eksaarde en DVC Eksaarde
 Aanvraag subsidie BBC Eksaarde en DVC Eksaarde voor de bouw
van een vergaderzaal en bergruimte aan sporthal de Muylaert.
Geraamd bedrag voor project: 30.000,00 euro (1/2 voor BBC
Eksaarde – 1/2 voor DVC Eksaarde)
o De schuttersgilde St-Sebastiaan
 Afrekeningsdossier van De schuttersgilde St-Sebastiaan voor de
herstelling van wippen 2,3 en 4. Geraamde bedrag was 3.316,63
euro, ingebrachte facturen 3.316,63 euro
o TC Reinaert
 Aanvraag subsidie TC Reinaert voor de installatie van een
beregeningssysteem op 6 velden. Geraamd bedrag voor project :
34.241,79 euro
o Turnkring VGL
 Afrekeningsdossier van Turnkring VGL voor de aankoop van:
Helpersblok - Set van 2 U-modules - Vario balk en cilinder Tumblingmat - Airtrack 20m - Airtrack 9m. Geraamd bedrag was
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13.418,11 euro en de facturen voor dit bedrag werden
binnengebracht
o VVW Lokeren – Durmegeuzen vzw
 Aanvraag subsidie VVW Lokeren – Durmegeuzen vzw voor
aankoop van 2 zeilboten, een optimist strandkar,
buitenboordmotor begeleidingsboot, werken aan terrein
botenpark. Geraamd bedrag voor project: 12.174,15 euro
o Beslissing ondersteuning Sportivos
 Gratis deelname aan de sessie van 20 Maart
“Alcohol en Drugsgebruik in sportclubs”
 Drankje aangeboden door sportraad
 Telt mee voor subsidiedossiers
 Wijziging reglement Subsidiëring evenementen en Vormingen
 Normaal moet de aanvraag 3 maand vooraf gebeuren maar veelal
worden de aanvragen te laat overgemaakt. Voorstel om de termijn
terug te brengen naar 2 maand
 Verder zou een club ook nooit meer subsidies mogen krijgen dan
wat de vorming/bijscholing effectief kost. De aanvrager zou
daarom op het formulier moeten aangeven of hij voor de vorming
al subsidies via een andere weg ontvangt
Na rondvraag bij de leden van de Sportraad worden deze voorgestelde
wijzigingen aanvaard en zullen deze in de nieuwe reglementen (en
aanvraagdocumenten) worden geïntegreerd.
o Vraag interesse “Review”
 Het Vlaams studie- en documentatiecentrum voor VZW’s (VSDC) is
specifiek gericht op de ondersteuning van VZW’s. Zij hebben een
website en geven ook het magazine “Review” uit. Lidgeld omvat :
- Alle adviezen zowel juridisch en sociaal rechterlijk advies,
- Alle afspraken gemaakt in hun kantoren,
- Recht op een gratis nazicht van de statuten,
- Een tweemaandelijks tijdschrift (vzw-review),
- Korting op boeken en op seminaries die zij inrichten,
- Bij dringende wetswijzigingen elektronische nieuwsflash,
- Als lid heeft men ook toegang tot het ledengedeelte van de site.


Alhoewel er reeds clubs geabonneerd zijn op dit magazine bleek na
rondvraag bij de leden toch een interesse te bestaan om zich
hierop aan te sluiten. Normaal is het per vzw 100 Eur lidgeld maar
voor de sportraad zou dit amper 200 Eur lidgeld betekenen en
zouden de leden dan via sportraad advies kunnen inwinnen.

3

Verslag Algemene Vergadering 18 Mei 2017
De RVB zal de nodige stappen nemen om de sportraad aan te sluiten en er
zal een systeem uitgewerkt worden om nuttige info via de nieuwsbrief te
versturen
Na deze ronde werd gevraagd of er nog opmerkingen waren. Hierbij kwam de vraag
van Hondenschool De Schuur om verduidelijking te geven bij de notie “duurzaam
materiaal” voor het verkrijgen van de subsidie infrastructuur. De secretaris en later
de Schepen verduidelijkte dat alle materieel dat geen verbruiksmaterieel is en wat
specifiek gebruikt wordt voor de sport in aanmerking kwam. Meer specifiek zouden
de uitrusting gebruikt voor de opleiding van de honden en de afsluiting van het
hondenterrein in aanmerking komen. Het bouwen en inrichten van een kantine
daarentegen is specifiek uitgesloten van subsidiëring.
4. Toekomstige organisaties
•

•

•

Vrijetijdsmarkt
• Vorig jaar verandering kerkplein => Markt
• Modewandeling op de markt
• VTM ter hoogte van de dwarsligger
• Podium voor Kruidvat
• Chalets voor de winkels
• Redelijk gezellig
• Eigenlijk iets te weinig plaats
• O.a. Hockey kon geen demo doen
• Dit jaar op Zaterdag 9 Sep tussen dwarsligger en kerk
• Afsluiten straat Belfius tot Kerk
• Alle verenigingen welkom (uitnodigingen worden eerstdaags
verstuurd)
Vorming Sociale Media
• Twee jaar geleden reeds een kleine uiteenzetting facebook. Dit was tijdens de
AV en daar waren dus voornamelijk de vertegenwoordigers sportraad
aanwezig en niet de bestuursleden verantwoordelijk voor de communicatie.
Ondanks dat was er veel interesse en participatie van de aanwezigen
sportclubs
• Nu zouden we een tweede vorming willen organiseren op een maandag in
oktober. Hierbij zijn alle bestuursleden welkom (liefst die verantwoordelijk
voor communicatie in de club).
• De uiteenzetting zou gegeven worden door de
communicatieverantwoordelijke van Sporting Lokeren en zou zich niet alleen
beperken tot facebook
Sportgala 17 Dec
• Dit jaar wordt het sportgala licht gewijzigd t.o.v. vorig jaar in de hoop het
geheel vlotter te laten verlopen. De bekers zouden vooraf aan de Provinciale
en Vlaamse kampioenen worden overhandigd zodanig dat ze deze niet
allemaal individueel in ontvangst moeten nemen en een voor een van het
podium moeten komen. Op die manier kunnen we de Prov en Vl kampioenen
gezamenlijk naar voor roepen wat sneller zou moeten gaan
4
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•
•

Belgische kampioenen en hoger blijft zoals vorig jaar
We denken er ook aan om zelf muziek te spelen en afwisselend maximaal
eigen organisaties aan bod laten komen. Vorig jaar waren er demo’s van
Aurora de Lokerse Dansclub en The Fighters Academy.
Ook dit jaar zoeken we naar verenigingen die een demo willen geven.
Kandidaturen mogen ingediend worden bij de secretaris
(Patrick.van.hooste@lokeren.be)

•

Andere mogelijkheid is filmpjes te gebruiken ter aanvulling van de demo’s.
Deze filmpjes zouden eventueel kunnen gemaakt worden door een student
communicatie en dan op een groot scherm worden geafficheerd. Op die
manier zouden dan ook sportverenigingen aan bod kunnen laten komen die
anders nooit tijdens het sportgala iets kunnen tonen. Het grote probleem
daarbij is wel een groot scherm (en professionele projector) te vinden. Bij een
eerste prijsaanvraag sprak met van 2600 Eur.

Volgens de vertegenwoordigster van Aurora zou het mogelijk zijn om via de
provincie een groot scherm uit te lenen. De Sportdienst zal die piste
onderzoeken.
Er waren geen verdere vragen of opmerkingen.

5. Sportdienst
Het woord werd gegeven aan de sportdienst (Elke De Meester). Volgende punten
werden voorgesteld :
 Ruiterroute Lokeren
o In navolging van de Mountainbikeroute en de loopomlopen , is sportdienst
Lokeren gestart met de ontwikkeling van deze ruiterroute(s). Op 12/12/2016
was hiervoor een Intentieverklaring van het college
o Het is de provinciale commissie Sport, Natuur en RO die de aanvraag
weerhoudt en een beslissing neemt inzake de timing/planning voor de
realisatie van het project.
o Jan- mei : verkenningsronde 2 studenten hogeschool LO die individuele
bezoeken zal brengen om routes in kaart te brengen.
o Er zal een route geopend worden in Wachtebeke & Moerbeke- Waas dit
najaar en er is reeds een bestaande route in Berlare nl. Rosbeiaardroute.
Idealiter proberen we een verbinding te maken tussen deze beide bestaande
routes over het grondgebied in Lokeren,
o Normaal gezien kan dit over 3 afsanden (Korte , middellange en lange afstand)
o Ter Info : Er is een facebook groep (Riet Foriers) en wie interesse heeft om
hier aan mee te werken kan de sportdienst contacteren
(sportdienst@lokeren.be).
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Sport Vlaanderen : #Sportersbeleven meer : 5 uitdagingen :
1. De stad organiseert minstens 1 sportactiviteit waarin beleving centraal
staat.
2. De stad toont Vlaanderen waarom sporters in haar stad meer beleven en
stimuleert haar inwoners om hun belevingsfoto’s te delen op sociale
media (Facebook, Instagram en Twitter)
3. De stad gebruikt #sportersbelevenmeer op alle promotiematerialen voor
sportieve initiatieven (website, sociale media, drukwerken, gadgets) en
gebruikt de promotiematerialen die ter beschikking gesteld worden.
4. De stad neemt deel aan de Maand van de sportclub en neemt de
coördinerende rol op zich
5. De stad neemt deel aan “Toon je sportclub@school”






Multimove
o In 2015 ontving Sportdienst Lokeren de tweejarige erkenning als
Multimove-organisatie. Deze erkenning loopt op het einde van dit
schooljaar af. De verlenging werd aangevraagd voor 2017-2018
o Een advies van de sportraad moeten we enkel opnieuw aanvragen, indien
er nieuwe initiatieven rond Multimove worden opgestart in 2017. Hierbij
werden de leden gevraagd naar hun plannen
Er zijn geen nieuwe initiatieven onder de aanwezige sportclubs
Lesgevers Zomerkampen 2017
o Een nieuwe oproep werd gelanceerd voor lesgevers zomerkampen
Project Dienst Samenleving
o Verenigingen die een activiteit of project opzetten dat voldoet aan één
van deze doelstellingen kunnen beroep doen op een subsidie:
 Zich richten op het bevorderen van de dialoog, ontmoeting en
samenwerking tussen diverse etnisch-culturele of
levensbeschouwelijke gemeenschappen
 Tot doel hebben personen met een migratieachtergrond te
vormen, informeren of sensibiliseren over thema’s die hun
deelname aan de samenleving bevorderen
 Bijdragen tot een positieve omgang met de etnisch-culturele
diversiteit in de stad
 bijdragen tot de emancipatie en participatie van personen met een
migratieachtergrond
o Bedrag voor een activiteit: 3/4de van de kostprijs van de activiteit met een
maximum van 250 €
o Bedrag voor een project: 3/4de van de kostprijs van de activiteit met een
maximum van 1500 €
o Meer info dienst samenleving, 09/340 94 28

Er waren geen verdere vragen of opmerkingen.
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6. Varia
Er waren geen bijkomende punten die aangebracht werden door de verschillende
deelnemers.
7. Discussiemoment Subsidies
•

•

Oorsprong
• Bepaalde verenigingen hadden opmerkingen geformuleerd bij de voorzitter
Sportraad
• Gezien de wijzigingen op gewestelijk en provinciaal niveau zijn de regels van
subsidiëren veranderd en kunnen de gemeenten bij de volgende legislatuur
een volledig andere koers inslaan
• Nuttig van te anticiperen en vanuit de sportraad EN in samenwerking met de
sportdienst vooraf na te gaan hoe dit beter kan
• Beste manier is dit vanuit een zo breed kader (dus alle verenigingen van de
sportraad) te benaderen
Aanpak
• Alle verenigingen hadden twee documenten ontvangen met de bedoeling
deze vooraf te bestuderen
• Vragenlijst
• Zes algemene vragen
• Negen vragen aangaande de vroegere doelstellingen en de
coëfficiënten die daaraan worden gegeven.
• Overzicht doelstellingen en de huidige coëfficiënten (synthese hierna)
Werkingssubsidie
+/- 32000 Eur

Impulssubsidie
+/- 33000 Eur

clubs

10%

0%

LEDEN

20%

0%

Bestuurskader

12%

0%

Technisch Kader

15%

0%

Jeugdwerking

15%

100%

Participatie/Competitie

5%

0%

Medewerking/Sociaal

5%

0%

Oud-leden

3%

0%

Informatie/communicatie

5%

0%

Sociale Groepen

10%

0%

100%

100%

basis
subsidie

Totaal
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•

De leden van de AV werden opgedeeld in zes groepen (tafels)
• Aan iedere tafel zat een moderator die van iedereen aan de tafel de
antwoorden opnam.
• Na ongeveer 15 minuten werden de antwoorden op de algemene vragen (zes
eerste) verzameld. Daarvan werd dan na het beantwoorden van de rest van
de vragen een synthese van gegeven. Het resultaat van die bevraging kan
hierna worden gevonden.

1. De subsidiedossiers zijn nu opgesplitst in twee gedeelten (werkingssubsidie en impulssubsidie)
Goed en behouden
Moet vereenvoudigen
Totaal

33

28

2. De subsidieaanvraag is redelijk ingewikkeld en alles dient met bewijzen te worden gestaafd
Goed en behouden
Moet vereenvoudigen
Totaal

54

7

3. Momenteel worden de clubs voornamelijk financieel ondersteund
Goed en behouden
Moet vereenvoudigen
Totaal

49

0

4. Een groot deel van de subsidies (75 %) gaat nu naar de 15 grootste clubs (op een totaal van 51).
Bovendien gaat ongeveer 25% van alle subsidies naar één vereniging.
Geld investeren in
Goed en behouden
accomodaties/logistieke steun
Totaal
13
48
5. Nu wordt geen verschil gemaakt tussen clubs die reeds alternatief worden gesteund door de stad (vb
ter beschikking stellen accommodatie, kantine, ..) en clubs die alle kosten zelf moeten dragen (vb huur
terreinen buiten Lokeren)
Goed en behouden
Moet vereenvoudigen
Totaal

32

29

6. De subsidies zijn worden momenteel verdeeld in functie van een basissubsidie (basisbedrag per club
en per lid) en van 7 kwalitatieve criteria (een goed bestuurskader, een goed sporttechnisch kader, een
goede jeugdwerking, een goede algemene werking, het betrekken van vrijwilligers, een goede
communicatie naar buiten en het nemen van initiatieven naar specifieke doelgroepen)
Goed en behouden
Goed maar andere accenten
Herwerken
Totaal

13

46

2

7. 10% van de werkingssubsidie wordt nu evenredig verdeeld onder de clubs.
Verhogen
Behouden
Verlagen
Afschaffen
Geen mening
Totaal
8
53
0
0
0
8. 15% van de werkingssubsidie wordt nu uitbetaald in functie van het aantal leden
Verhogen
Behouden
Verlagen
Afschaffen
Geen mening
Totaal
1
54
6
0
0

•

Naderhand werden de andere vragen behandeld. Deze hadden betrekking op
de percentages van de subsidiebedragen die toegekend werden per criterium.
Een overzicht van de resultaten van deze vragen kan hierna worden
gevonden. Een werkgroep zal samenkomen om de resultaten te analyseren.
8
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7. 10% van de werkingssubsidie wordt nu evenredig verdeeld onder de clubs.
Verhogen
Behouden
Verlagen
Afschaffen
Geen mening
Totaal
8
53
0
0
0
8. 15% van de werkingssubsidie wordt nu uitbetaald in functie van het aantal leden
Verhogen
Behouden
Verlagen
Afschaffen
Geen mening
Totaal
1
54
6
0
0
9. Momenteel gaat 12% van de werkingssubsidie gaat naar het hebben van een goed uitgewerkt
bestuurskader waar ieder bestuurslid zijn taak kent en waar deze ook gevormd zijn voor de specifieke
taken die ze moeten uitvoeren
Verhogen
Behouden
Verlagen
Afschaffen
Geen mening
Totaal
1
39
19
1
0
10. 15% van de werkingssubsidies wordt toegekend voor het hebben van een goed (gediplomeerd)
sporttechnisch kader
Verhogen
Behouden
Verlagen
Afschaffen
Geen mening
Totaal
1
31
24
3
2
11. Momenteel gaat het grootste gedeelte van de subsidies naar de jeugdwerking (15% van de
werkingssubsidie en dan nog de gehele impulssubsidie)
Verhogen
Behouden
Verlagen
Afschaffen
Geen mening
Totaal
1
35
23
0
2
12. De stad beloont (10% van de werkingssubsidie) sportclubs voor een positieve uitstraling en voor het
actief meewerken aan het stimuleren van de bewoners tot het beoefenen van sport. Om die reden
worden participatie in de sportraad en alle initiatieven georganiseerd buiten de normale clubwerking
extra gesubsidieerd
Verhogen
Behouden
Verlagen
Afschaffen
Geen mening
Totaal
6
38
9
8
0
13. Verenigingen doen voornamelijk beroep op vrijwilligers. Het betrekken van vrijwilligers in de
dagelijkse werking van de club wordt dan ook specifiek beloond (3% van de werkingssubsidie)
Verhogen
Behouden
Verlagen
Afschaffen
Geen mening
Totaal
32
23
1
5
0
14. Om de bevolking aan te zetten aan sport te doen moet deze goed geïnformeerd zijn van het
bestaande aanbod Om die reden beloond de stad (5% van de werkingssubsidie) de sportverenigingen
die een goed communicatiebeleid (website, facebook, clubblad, infofolders) voeren
Verhogen
Behouden
Verlagen
Afschaffen
Geen mening
Totaal
25
35
1
0
0
15. In Lokeren zijn er bepaalde doelgroepen (ECM, kansarmen, minder validen,…) welke heel moeilijk
kunnen bewogen worden om aan sport te doen (te duur, te grote drempel, weinig aanbod,..). De stad
beloont daarom verenigingen (10% van de werkingssubsidie) die initiatieven nemen naar die
doelgroepen toe
Verhogen
Behouden
Verlagen
Afschaffen
Geen mening
Totaal
6
32
11
11
2
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•

Tafel

Er werd ook nog de tijd gegeven om enkele opmerkingen te formuleren die
algemeen met de subsidies te maken hadden. De analyse van deze naderhand
geformuleerde opmerkingen zal wat meer tijd in beslag nemen en zal ook
door de werkgroep worden behandeld. De resultaten hopen we tijdens de
volgende AV te kunnen presenteren.

Opmerking

1

Vraag 7 (evenredige verdeling onder clubs), vraag 9 (bestuurskader) en vraag 13 (vrijwilligers)
samenvoegen in 1 Pot

1

Sarah (Fighters) : bedragen verhouding Werkingssubsidie en Impulssubsidie wijzigen naar
60/40

1

Marijke (HS De schuur) : Sporttechnisch kader : Aansluiting Hubertus gecontesteerd bij VTS

1

Filip (Bosparkspurters) : Afschaffen 15 (specifieke groepen ECM) : kan bij pot van vrijwilligers
en bestuursleden of projectmatig

1
2

Filip (Bosparkspurters) : Inhoudelijk wordt 12 wel goed bevonden, er zijn nog wel andere
werkingen buiten de sportclub
Niet enkel Jeugd maar ook 18+ als doelgroep niet uit het oog verliezen
Vraag 10 : Diploma's : (h)erkennen van buitenlandse diploma's

2

Vraag 7 (evenredige verdeling onder clubs) : in de richting van de clubs die dit nodig hebben

2
3

Administratief vereenvoudigen
Jeugdcoördinator afschaffen

3

Subsidiëring verhogen gezien het groot aantal clubs (steeds meer sluiten aan)

1

5

Kwalitatieve jeugdtrainers zijn moeilijk aan te raken door kleinere clubs en worden
overgenomen door grotere clubs die beter betalen
Vrijwilligers => Structureel helpers gesubsidieerd meer
Extra doelgroep 50 +
Lokerse leden meer subsidiëren
Verschil maken tussen clubs die een lokale werking hebben of die die erboven gaan => naar
leden aantal
Meer clubs en de pot blijft dezelfde => Graag optrekken

6

Kleine clubs zonder jeugdwerking is 55 % van de subsidie waar ze geen kans op hebben veel

6
6
6
6

Barema's bij aantal leden
Pot verhogen door verhoging clubs
Diploma's herbekijken : veel niet via VTS
Aanvraag vereenvoudigen

5
5
5
5
5

Opgesteld door : Patrick Van Hooste, secretaris sportraad.
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