Website: www.sportraad-lokeren.be
E-mail : CSLo@telenet.be
Aanwezig

Verontschuldigd
Afwezig

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
DONDERDAG 8 Dec om 20 u
Vergaderzaal Sportcomplex

Albert D’Hanis, Geert De Borger, Jean-Paul Broekaert, Hilde Pierssens, Katleen
Lebeer, Vanessa Van Acker, Stephan Heyninck, Marijke Duyck, Stefaan Atmani,
Gaston Van Kerckhove, Rony Van Slycken, Annemie Willems, Elke De Meester,
Jerome Van Doorslaer
Inge De Braekeleer, Rudolph Van Rossem, Leroy D’hont
Rita Van Steendam (ontslag)

1. Goedkeuring vorig verslag
De datum (20 Okt) moet veranderd worden naar 20 Nov. Voor de rest geen opmerkingen. Het
verslag werd goedgekeurd
2. Kasverslag
Het beschikbaar bedrag 2014 (situatie Oktober) is als volgt :
Kas : 50,6 Eur
Spaarrekening : 8.057,68 EUR EUR
Zichtrekening : 4.218,83 EUREUR
Toelage Sportraad zou opnieuw moeten worden aangevraagd. Gezien verwarring dit jaar best
Sportdienst eens goed nakijken welke budgettaire gegevens juist in de aanvraag moeten komen.
Bij die aanvraag zou een “begroting” sportraad moeten komen. Voor dit jaar zitten we +/- op
schema (16280 Eur) maar de verdeling zou iets beter kunnen. Voorgestelde verschuivingen
- Intern Bestuurswerking (200 € meer voor vergaderingen, 200 € minder voor promotiematerieel)
- Verschuiving Grote Prijs De Neef naar Seniorenwerking : 200 €
RVB akkoord met verschuivingen. Secretaris zal in samenspraak met sportdienst aanvraag
versturen.
Senioren zouden, naar analogie van vorig jaar ook een etentje willen organiseren (Kantine). Zij
vragen daarvoor opnieuw beroep te mogen doen op een bijdrage Sportraad. Verwachte opkomst
+/- 25 personen (12 Eur) => 300 Eur.
RVB Akkoord
3. Evaluatie voorbije activiteiten





22 en 23 Nov : Vlaamse Kampioenschappen Badminton
29 Nov : Buitenbeentjes Judoclub : Open Training, Krekel- en Rollebollers-tornooi
04 Dec : Sporterfgoed in beweging. Ervaringen en visie (Voorzitters sportraad?)
07 Dec : MTB ritten WTC ’t Hemelrijk (subsidie sportraad)
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4. Sportgala

 Datum sportgala dit jaar : 20 December




Optredens sportverenigingen :
Via nieuwsbrief gevraagd voor kandidaten en Positief antwoord van
o Turnkring voor Geest en Lichaam vzw
o Lokerse Dansclub
Hoofdact : CABARET BICYCLET.
Gezien de prijs van onze hoofdact worden geen verdere sportverenigingen meer gevraagd en
wordt de rest zo veel mogelijk door Cabaret Bicyclet ingevuld.
Zij spelen 100’ te verdelen in verschillende sets in een tijdspanne van max. 3 uur.
Prijs incl. vervoer en commissie is De prijs is dan 1.000 + 90 btw = 1.090 euro.

www.cabaretbicyclet.be










Elke reeds contact genomen om de verdeling van de activiteiten af te spreken. Verder
contact nog nodig
Standaardcontract werd door de secretaris ondertekend opgestuurd en werd door backstage
eveneens ondertekend teruggestuurd.
Het voorschot werd ondertussen uitbetaald
De BB wordt dit jaar niet gevraagd en de Schepen heeft hen reeds verwittigd. Er kan geen
gedeelte van de subsidie worden gerecupereerd.
Joyce werd opnieuw gevraagd door de secretaris en is bereid om opnieuw te presenteren.
Elke best contact opnemen na samenkomst jury voor verdere afspraken
Via de schepen werd Van Eetvelde weer bereid gevonden om de receptie te sponsoren. Inge
haar zuster zal weer voor de hapjes zorgen (maar iets minder dan vorig jaar).
Dit jaar zouden we weer kunnen rekenen op enkele studenten om te helpen bij het
organiseren van het sportgala
Werkgroep sportgala is samengekomen eind begin Nov om de belangrijkste zaken te
overlopen en te zien wie nog wat moet doen.
Vrijwilligers om mee te werken : Annemie/Elke/Geert/Hilde/ Katleen/Marijke/Patrick.
Er zal nog een mail worden verstuurd voor de timing.

5. Overzicht toekomstige activiteiten















09 Dec : Jury Sportlaureaten
10 Dec : AV Sportraad (stadhuis)
12 Dec : Sportdag 50+ (Seniorenwerking)
12 Dec : Tornooi PC Reynaert (winst naar goede doel)
13 Dec : Dag van de trainer (Topsporthal Gent)
13 Dec : AVLO City Trail
16 Dec : Sportelviering 2014 (Schepen, secretaris en sportdienst zullen gaan)
20 Dec : Sportgala
17 Jan : JC Lokeren : Beker der topjudoka’s
04 Feb : Kindertornooi TC Reinaert
22 Feb : ITF Taekwon-Do : Belgische kampioenschap (subsidie sportraad)
28 Feb : Laureaten O-Vl (Concertzaal van de Bijloke te Gent)
7-8 Mar : Turngala Turnkring (Cultureel centrum)
15 Mar : Omloop het Waasland
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6. Subsidiëring activiteiten


Project eenzelfde type fitnesstoestellen te installeren in Eksaarde als deze in de Sportlaan. Na
ietwat aandringen hebben we een offerte binnen van IDEMA.
Als locatie blijkt de Spletterenstraat een goede mogelijkheid te bieden maar mogelijks is het
rusthuis van Eksaarde een betere locatie. Een werkgroep onder leiding van J-P (is van
Eksaarde) met Hilde (woont in de buurt) en Patrick wordt opgericht.
Mandaat :
o Contact opnemen met de buurtverenigingen
o Contact opnemen met Schepen De Waele
o Bepalen beste locatie
o Uitwerken voorstel te plaatsen toestellen (max 10.000 Eur)

9. WTC sportraad








Ten geen risico te hebben bij organisaties werd een duidelijk contract opgesteld door Albert
tussen de WTC sportraad (=aanvrager) en de mogelijke inrichters (Spoele, Bergendries,
Doorslaar, Bosparkspurters,..) waarbij duidelijk wordt gesteld dat de WTC sportraad enkel
optreedt als tussenpersoon voor wat betreft de aanvraag bij de Wielerbond maar dat de
verantwoordelijkheid voor de organisatie zelf bij hun ligt. Gaston kan, als hij dat wil, nog
steeds de organisator bijstaan voor het organiseren en de logistiek maar dit blijft dan een
overeenkomst tussen de organisator en Gaston.
Ondertussen werd al contact opgenomen met de verantwoordelijke van Francorchamps en
van Doorslaar welke het contract hebben getekend. Spoele moet nog tekenen (contact op te
nemen door Gaston en Albert)
Er werden ook al papieren opgemaakt voor de aanvragen naar de politie/gemeente toe die
door de organisatoren moeten worden getekend. Dit zou een bijkomende garantie moeten
geven aangaande de aansprakelijkheid.
Bosparspurters en Bergendries vragen ook een koers aan. Indien dezelfde procedure wordt
gevolgd (tekenen van papieren) is er geen enkel probleem. De sportraad zal wel ingelicht
worden over alle specifieke gegevens (tijdstip, organisator,..).
Dit punt is nu eigenlijk fundamenteel afgesloten maar zal opgevolgd worden voor wat betreft
de papieren Spoele, Bergendries en Bosparkspurters.
Er zou ook telkens gevraagd moeten worden om publiciteit voor de sportraad (banners,
beach vlaggen) moeten worden gemaakt.

10. Algemene vergadering






Uitnodigingen verstuurd met
o Tijdstip en plaats
o Vraag Kandidaturen RVB en vertegenwoordiger sectie 2 & 4
o Agenda
Hulp ter plaatse : Zoals de vorige jaren zullen J-P en Rony aan de ingang zitten voor het
verdelen van de brochures en het opnemen van de aanwezigheden. Voor iedere vereniging
o Eén exemplaar van de presentatie
o Eén blad kandidatuur Naschoolse dag
o Twee handdoeken
o Een uitnodiging voor het sportgala.
Computer en beamer zouden in orde zijn
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11. Laureaten


De kandidaturen voor de laureaten werden nagekeken
o SPORTMAN
 Luka Van den Keybus
 Van Hecke Jorne
 Doudaev Elbrous (Ge-Baek)
 Van Brecht Waes (AVLO)
 COPPENS ARNE (TC REINAERT)
o SPORTVROUW
 Alexia Pagalis (Ge-Baek)
 De Wael Els (AVLO)
 Linda De Vos => Geen officieel dossier dus niet weerhouden
 Yoika De Pauw => Geen officieel dossier dus niet weerhouden
o SPORTCLUB
 AVLO
 Taekwon-Do GE-BAEK
 Triton Kajakpolo
 Tennisclub Reinaert
o SPORTVERDIENSTE
 TC REINAERT : LUC LEBEER
 DVC EKSAARDE : SEYNAEVE J-M
 AVLO : DE BACKER TOM
o Bijzondere vermelding
 Seppe De Vos (12 jarige motorcrosser)
 Sporting Lokeren (Bekerwinnaar)

12. Varia








Advies subsidies
De subsidieaanvragen zijn verwerkt en de resultaten zijn nu gekend.
Gezien het grote verschil tussen de subsidie van AVLO wenst de vertegenwoordiger (Geert)
eerst de evaluatie na te kijken. Hij vindt dat, gezien het verschil, er ofwel een rekenfout is
gebeurd, ofwel er een probleem is met de toekenning van de punten. Voor de rest geen
opmerkingen van de RVB
Kandidatuur Verdienstelijke Lokeraar
Mogelijk voorstel is Bart Van Avermaet die terug in Lokeren is komen wonen en die onder
ander door een sport gerelateerd optreden de atletiek en Lokeren in een positief daglicht
zet. Geert heeft geen info gevonden en de secretaris zal trachten een dossier op te stellen
a.d.h.v de gegevens van internet.
Er werd beslist het Nieuwjaardiner door te laten gaan zoals vorig jaar op vrijdag 16 Jan om
19 u. Katleen, heeft gevraagd zo veel mogelijk al aan te geven wie aanwezig ging zijn en
welke menu werd verkozen. Een lijst is rondgegaan en ingevuld door de aanwezigen.
De vorming dynamo van volgend jaar zal doorgaan op dinsdag 31 Maart 2015 (Fondswerving
en sponsoring)
Het Sportgala van de provincie Oost-Vlaanderen zal in 2015 plaatsvinden op zaterdag 28
februari in de Concertzaal van de Bijloke te Gent. Tijdens dit evenement worden jaarlijks de
laureaten bekend gemaakt voor de Oost-Vlaamse SportRingen (Sporttrofeeën). Kandidaturen
worden opgesteld door sportdienst in functie resultaten Lokerse Laureaten
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Sectievergaderingen te organiseren in Feb/begin Maart : Zeker sectie 4 (fietswijding) op tijd
aan beginnen!!
PC Reynaert organiseert tornooi (winst naar goede doel) op 12 Dec
Infrastructuurdossier TTC : Zou nu in orde moeten zijn
Verlichting Daknam : probleem te wijten aan geknoei met zekeringskast

Volgende vergadering RVB : Vergaderzaal Sportcomplex 12 Feb 14
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