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Vergaderzaal Sportcomplex

Website: www.soo
d-lokeren.be
E-maíl : Patrick.van.hooste(olokeren.be
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{ Albert.g'HanisjHilde

Aanwezig

./
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Pierssens,r'Geert De Borger, íean-paul Broekaert,6jorn De
Vilder,katleen Lebeer, Geert Van Laere, Alain De Kegel, Walter De Coeyer,

Verontschuldigd
Niet aanwezig

Annemie Willems, Van Hooste Patrick, Marjoleine De Ridder, Elke De Meester,
Martin Mathys (operatie), Benjamin Jacobs, Helena Van Remoortel
Vanessa Van Acker, Bart Staes, Stefaan Atmani, Geert Vandamme,

Start Vergadering : 20 u

t2

1. Goedkeuring vorig verslag
Er werd een kleine opmerking ontvangen aangaande de vooruitgang met het dossier zwembad
en het bedrag voor het bij te storten bedrag voor AVLO werd aangepast. Het verslag werd

goedgekeurd.
2. Financiën
o

Kas : 59,6 EURO

Zichtrekenin g : 21.43,40
Spaarrekening : 15074,38
a

De Penningmeester heeft opgemerkt dat ze nog steeds geen factuur heeft ontvangen
van de Judoclub voor de drank van de vorige vergadering RVB die plaats heeft gevonden
in de Kazernestraat. De penningmeester van de Judoclub is op de hoogte.

a

Aanvraag subsidie WTC De Bosparkspurters Winterbike Zaterdag 2 Nov
1,. Ongeveer 800 Deelnemers uit gans België en (enkelen uit) Nederland
2. IBAN : BE52 1430 9886 2909

3.

WTC De Bosparkspurters, Hillarestraat 82,9160 LOKEREN

BeslissÍng RVB : Toekenníng van een subsidie van 200 Eur (Nationaal niveau)
a

Senioren :
1. Sneukelfietstocht : Opnieuw sponsoring koffie bij de deelnemers. Dit jaar waren
er uitzonderlijk veel deelnemers (94). De factuur was slechts 156,2 Eur (83 Eur en
73,2 Eurl gezien niet iedereen een koffie heeft genomen.
2. Volksspelen 25 Nov : Als naar gewoonte worden 5 handdoeken van de sportraad
geschonken als prijs voor het winnende team

a

De subsidie voor de Daknamse Bosrun kon niet worden toegekend vanwege een fout
rekeningnummer. Het correcte nummer werd doorgegeven en de penningmeester zal
het bedrag storten.
De drankjes gegeven na de theatervoorstelling dienen nog te worden betaald. JP kon
deze overnemen aan inkoopprijs. Rekening volgt later

a

I
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3. Algemene Vergadering Dec 2019

o
r
o

De volgende AV zal plaatsvínden donderdag L2Decom 19u30. De beschikbaarheid van
de zaal werd nagekeken. De RVB zou voorafgaandelijk samenkomen op maandag 9 dec

De aanwezigheden zullen worden opgenomen door JP en Annemie

Agendapunten

L.

Goedkeuring Huishoudelijk reglement : Er werden geen opmerkingen ontvangen
door de leden van de RVB en dit reglement kan nu dus door de AV worden
goedgekeurd. Het zal samen met de agenda worden overgemaakt aan de leden.
Er zal hun worden gewezen op de verschillen met het vorige huishoudelijke
reglement

2.
3.
4.
5.

Subsidies

Overzicht Laureaten
Overzicht Kampioenen
Meerjarenplannin

4. Voorbije activiteiten

r
r
o
r
o
o
o
o
o
c
o
o
o
o
.

lL

Sep : WTC Eksaarde : Cyclotocht 45 en 75 km

13 Sep : Sportdienst : Sneukelfietstocht
14 Sep :Vrijetijdsmarkt
L6 sep : Destelbergen :Vorming mijn sportclub een vzw
18 Sep : Breng je sportclub naar school
22 Sep : Daknamse Bosrun
23 - 30 sep : Sport Vlaanderen : Europese Week van de Sport
24 Sep : Theatervoorstelling "En garde" Torenstraat
25 Sep : Scholenveldloop
28 Sep : WTC't Hemelrijk : Nazomerrit
28 Sep : AVLO : Start to run 5 km tot 10 km : lnfosessie

05 Okt : VC Panda's : Dag van de supporter
6 Okt : WTC De Ledecrossers VTT en Cyclotocht
L0 tot 14 Okt : Taekwon-Do Ge-Baek : Deelname Europees kampioenschap
!2 Okt : Provinciale uitleendienst : Demo voormiddag Gent

5. Ovenicht toekomstige activiteiten

o
o
o
o
c
.
r
o
o

25 Okt :Volksspelen 50+

02 Nov: Bosparkspurters: Winterbike MTB
07 Nov : RVB Sportraad
25 Nov : lnfosessie "Mijn sportclub een vzw? Het nieuwe verenigingsrecht toegelicht"
27 Nov : TC Reinaert : Winter Kids toer
30 Nov : Judoclub Lokeren : Krekeltornooi
09 Dec : RVB Sportraad
L2 Dec: AV Sportraad
2I Dec : Sportgala
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5. Sportdienst
a

De Sportdienst vraagt advies voor onderstaand infrastructuurdossier van SKLD VOOR
BOUW NIEUWE KLEEDKAMERS

lngekomen : 23 juli 2019
Aanvraagform ulier: in orde

Motivatie:
Documenten:
Gebruiksrecht:

in orde
in orde
sKLD heeft een langdurige pachtovereenkomst met de

eigenaar van de grond
Nog te besteden bedrag: l-8.854,31 euro

Motivatie:
De huidige infrastructuur van de jeugdkleedkamers is sterk verouderd, en telt vandaag
slechts 4 kleedkamers. Een grondige renovatie zou slechts tijdelijk soelaas brengen en
daarom werd beslist het huidige gebouw af te breken en te vervangen door een
nieuwbouw met een groei naar 8 kleedkamers. Het gebouw zelf begint ook weg te
zakken naar de kant van de buurman , dus op de huidige fundering kan geen renovatie
nog nieuwbouw voorzien worden. Bij de bouw van deze jeugdkleedkamers zal er nadruk
gelegd worden op herbruikbare energie, voldoende ruimte voor opberging van
materialen, een technische ruimte, een EHBo ruimte en voldoende plaats voor
scheidsrechters.
De club vraagt - gezien de grootte van de investering - het resterende bedrag van het
infrastructuurfonds te benutten voor de afbraak en ruwbouwwerken van het bestaande
gebouw en wenst een 2" dossier in te dienen voor dakwerken, schrijnwerk en afwerking.
Geraamde kost sloping en ruwbouw : 125.800 euro
Geraamde totale kostprijs : 261.300 euro
Art.3 91 Procedure
Bii grote investeringen kon de dienst Sport en Jeugd op vroqg van de vereniging, oan het
college voorstellen een project op te splitsen in twee deelprojecten.
Gevraagd advies:
1/de opsplitsing van het dossier in twee deelprojecten namelijk:
- Sloping en ruwbouw

-

Dakwerken, schrijnwerk en afwerking

2/ de verdere afhandeling van deel
ruwbouw

l- van de aanvraag

namelijk sloping oud gebouw en

De RVB geeft positief advies, enezijds op de opsplitsing van het dossier in twee
deelprojecten en de verdere afhandeling van het eerste gedeelte van de aanvraag

namelijk de sloping van het oud gebouw en de ruwbouw

-t
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De Sportdienst is, samen met de andere sportdiensten van de ILV gestart met een studie
aangaande de herwerking van de subsidies. Dit is onder begeleiding van de ISB (Kevin

Buydts). Bedoeling is na te gaan hoe de subsidiëring bij andere gemeenten gebeurt en
na te gaan hoe de subsidiëring best kan gebeuren
De sportdienst heeft een aanvraag tot erkenning gekregen van een nieuwe sportclub
(Skixpert). Deze was (nog) niet volledig in orde volgens het reglement en bijkomende
vragen werden gesteld om het aantal leden na te gaan en ook hun overeenkomst met de
skipiste in Terneuzen. De secretaris heeft contact gehad met de verantwoordelijken van
de club en zij gaan zelf nog wat zaken op orde stellen en proberen een nieuwe (volledige)
aanvraag in te dienen tegen volgend jaar.
Kraantjeswaterspecialist: Er word meer en meer ingezet op een sensibilisering om
kraantjeswater te gebruiken. De stad zal daartoe een inspanning leveren en installaties
voorzien in de Sporthal (2), de kazernestraat en Staakte. De sportdienst zou dit graag
promoten en kan daarvoor mogelijks nog beperkte budgetten vinden. Het is mogelijks
een idee om dit initiatief vanuit de sportraad (financieel)te ondersteunen. Dit kan door
clubs die tapinstallaties willen installeren te ondersteunen of door drankbekers (met logo
sportraad) aan de clubs te geven (bv tijdens het sportgala). Alain en Geert gaan eens
informeren bij FIMA voor de kost van 500 tot 1000 bekers en Elke bekijkt of dit project
nog gerealiseerd kan worden voor het sportgala
Vacature Jeudconsulent(e) en toezichter : De sportdienst heeft twee openstaande
vacatures. Bestuursleden die iemand kennen die geïnteresseerd zou kunnen zijn kunnen
deze doorverwijzen naar https://lokeren.be/werken/solliciteer

7. Sportgala 21Dec

.
o
o

Volgend sportgala is op 21 Dec
De Turnkring, MOB en DIOP willen een demo geven.
De WG sportgala wordt opgestart in Okt. De eerste vergadering heeft plaatsgevonden
juist voor de vergadering van de RVB.
1. Hebben deelgenomen :

2.

r
r
!
.
r
'

De Schepen (Marjoleine)
De Sportdienst (Elke)
De Voorzitter (Albert)

De Penningmeester (Hilde)
De Secretaris (Patrick)
JP Broeckaert

Besproken:

'

Bekers : Sommige clubs hebben aleens bij hun leden geïnformeerd en

tot de meesten hun verbazing wordt er wel belang gehecht aan het
ontvangen van een beker, vooral gezien daar hun naam op staat
vermeld. Er wordt wel gevraagd te kijken of er niet naar een modernere
versie van een beker kan worden uitgekeken. Voor de laureaten zou er
wel naar iets anders (voorbeeld houten blok/figuur). Elke zoekt of ze iets

.

vind
Klank en licht : Normaal gezien via SLX maar er zal ook contact genomen
worden met Pumége (Firelight). Er kan eventueelgewerkt worden met
een (of meerdere) scherm(en) om foto's te projecteren' Bjorn zou

daarbij kunnen helpen gezien zijn ervaring bij DIOP. De Schepen beschikt
over een goede beamer (ook gebruikt voor voetbalwedstrijden) dus op
die manier zou dit mogelijk zijn en zou de kost binnen de perken blijven.

4
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Joyce zal weer presenteren onder dezelfde voorwaarden (500 Eur)
De Big Band geeft weliswaar een zeker cachet aan het sportgala maar
gezien zij toch voldoende nummers willen spelen betekent dit dat het

sportgala uiteindelijk te lang duurt. We zouden opteren om eventueel
een optreden meer te geven en gezien deze met muzikale omlijsting zijn
zou dit voldoende moeten zijn. Eventueel kan er nog iets of iemand
voorzien worden voor muziek tijdens het opkomen van de kampioenen
maar dit kan dan enkel wanneer dit geen te grote bijkomende kost
betekent
De melding van de kampioenen zal via Google Forms gebeuren. Dit
impliceert echter dat kampioenen zelf hun gegevens moeten ingeven
(via een link doorgestuurd naar de verenigingen) of dat iemand van de
vereniging kampioen per kampioen moet ingeven. Er kunnen zich daarbij
mogelijks problemen voordoen dus is het belangrijk dat deze
formulieren eerst worden uitgetest. Getracht zal ook worden om foto's
up te loaden via Google forms die dan tijdens het gala kunnen worden

I

afgespeeld.
Er zal bekeken worden of we de brandweer deze keer vragen voor de
afbraak. Er zijn enkele studenten die kunnen meehelpen en indien er
geen BigBand en/of muzikale act is dan moet er ook geen podium
worden afgebroken. Dan is het mogelijks niet echt de moeite om de
brandweer te vragen.
De uitnodigingen zullen moeten worden aangepast en deze kunnen
eventueel digitaal worden aangepast en doorgestuurd (bijvoorbeeld al
zeker naar de E-mails die we verzameld hebben via de google forms)

8. Opleidingen en bijscholingen
a

24 Sep TheatervoorstelIing "En ga rde" Torenstraat.
1..

2.
3.

Dit is een theatervoorstelling die aan de hand van een verhaal over een
(jeugdige) schermer de problemen tracht te schetsen die gepaard gaan met het
sporten, coachen, trainen. Meer info op de website :

httos://www.uitqezonderd.be/ensarde
Deze voorstelling werd als introductie gratis aangeboden door Sport Vlaanderen
Vanuit de sportdienst werd dit als een bijscholing worden beschouwd.
Er waren een L25 tal plaatsen beschikbaar en er waren 56 personen aanwezig.
ledereen die we achteraf hebben gesproken vond het een groot succes en een
zeer goede voorstel ling.

4.

a

Er werd, voornamelijk dank zij de medewerking van JP, een drankje gegeven in
de kleine bar van de torenstraat. De drank werd aan inkoopprijs gekregen en
afrekening volgt eerstdaags.

Dynamo Project infosessie "Mijn sportclub een vzw? Het nieuwe verenigingswerk

toegelicht"

7.

Op L mei 2019 trad het nieuwe wetboek in werking. Dit creëert een nieuwe
definitie voor de vereniging zonder winstoogmerk: Het uitkeren van winst wordt
hét onderscheid tussen een vennootschap en een vereniging. Er kan geen
winstuitkering zijn binnen de vzw, behalve voor het belangeloos doel.

5
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2.
3.

a

Bestaande vzw's moeten hun statuten uiterlijk op l januari 2024, maar verplicht
naar aanleiding van de eerstvolgende statutenwijziging, met de bepalingen van
het nieuwe wetboek in overeenstemming brengen.
Verenigingen kunnen evenwel beslissen om de bepalingen ervan toe te passen
vóór 1 januari 2020. Deze beslissing vereist een statutenwijziging. Als een
vereniging van deze mogelijkheid gebruik maakt, dient zij haar statuten aan de
bepalingen van het wetboek aan te passen en wordt het wetboek op haar van
toepassing vanaf de dag van de bekendmaking van deze statutenwijziging in de

bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
4. De definitieve datum werd met Dynamo afgesproken (Maandag 25 Nov om
L9u30). Momenteel zijn er al meer dan 25 ingeschrevenen.
5. De RVB heeft beslist dat, indien er nog plaats over is, de sessie zal open gesteld
voor enkele vzu/s van de jeugdraad en de leden van de ILV
SKL Doorslaar denkt dat een vorming Reanimeren/Defibrilleren nuttig zou ziin gezien er
bij hun een reeks nieuwe coaches zijn.Zij bekijken dit en hebben contact gelegd met het
Rode Kruis. lndien er geen voldoende inschrijvingen zijn vanuit SKLD zal de vorming
eventueel worden opengesteld voor andere clubs. lndien voldoende wil SKLD nog een
tweede sessie organiseren en die open stellen voor de andere verenigingen.

9. Wielerwedstrijden
a

De RVB heeft vorige vergadering beslist om een positief advies te geven voor het
hernoemen van de driedaagse naar Grote Prijs Stad Lokeren / Jerome Van Doorslaer. De
nabestaande(n) van Roger De Neef dienen wel ingelicht te worden (Secretaris of Geert?)

a

mobiliteit om het parcours
veiliger te maken.
in
het
algemeen
van de driedaagse en de wielerwedstrijden
Er werd een vergadering gehouden met de politie en dienst

10. Varia
a

O

a

a

a

TC Reinaert plant nog altijd de aankoop van een defibrillator voor de tennisclub. lndien
er meer info is zal dit worden gemeld maar voor de RVB is dit punt gesloten

Voor het volgende nieuwjaarsetentje worden de vrijdagavonden 17 en 24 Jan en de
zaterdagavonden 18 en 25 Jan vooropgesteld. Er zal een rondvraag opgemaakt worden
om te zien welke data wordt verkozen. Tegen volgende vergadering mogen de leden die
dat willen een locatie voorstellen. De menu zou tussen 50 en 60 Eur moeten zijn.
Hilde (VGL) vraagt of er iets aan het licht van Staakte kan worden gedaan. Blijkbaar
springt het licht niet aan bij het afsluiten 's avonds
Bjorn (D|OP) vroeg of iemand hem kon helpen bij het vinden van bescherming voor een
sportvloer (+/- aOO m2). Enkele suggesties werden doorgegeven
nde ve rga deri ng 22uI8
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Volgende vergadering RVB

:

Donderdag 07 Nov om 20 u

6

