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

Verontschuldigd

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
DONDERDAG 10 Sep om 20 u
Vergaderzaal Sportcomplex

Albert D’Hanis, Geert De Borger, Katleen Lebeer, Hilde Pierssens, Jean-Paul
Broekaert, Benjamin Jacobs, Rony Van Slycken, Gaston Van Kerckhove, Annemie
Willems, Elke De Meester, Jerome Van Doorslaer,
Inge De Braekeleer, Vanessa Van Acker, Stephan Heyninck, Marijke Duyck, Leroy
D’hont, Geert Van Laere, Rudolph Van Rossem,

Afwezig

1. Goedkeuring vorig verslag
Er werden geen verdere opmerkingen ontvangen. Het verslag werd goedgekeurd
2. Kasverslag


Het beschikbaar bedrag (situatie begin Sep) is als volgt :
Kas : 46,60 Eur
Spaarrekening : 7.065,54 EUR
Zichtrekening : 4.191,67 EUR




Betaling fitness toestellen voor een bedrag van 8514,12 Eur
Een lijst met de reeds gedane uitgaven werd aan de aanwezige leden voorgelegd en
niemand had daarop vragen en/of opmerkingen

3. Evaluatie voorbije activiteiten

















13 Jun : AVLO : Waas Distrikt Kriterium
15 jun : Bijscholing BVBO: "Jouw club goed verzekerd?" : Temse (onder voorbehoud)
21 jun : WTC Ledecrossers : FT Zakenkantoor Geert Dierinck
26, 27 en 28 Jun : HKW Lokeren : Cedalion cup
27 jun : VC Panda’s : Grastornooi
28 Jun : WTC Eksaarde : Fietstocht memorial Hilde 50, 35 km en VTT Kruiskapel 55, 38 ,28 km
4 Jul : SWEM : Belgisch kampioenschap Open waterzwemmen
9 tot 19 Jul : TC Reinaert : Enkeltornooi
14 Jul : WTC Eksaarde : Fietstocht Eksaarde 50 en 35 km
18 Jul : AVLO : Stripmeeting
3 Aug : Kermisfietstocht
3 Aug : Kon. Handboogschuttersgilde St-Sebastiaan ; Memorialschieting Albert Van Hecke
3, 5 en 7 Aug : Grote prijs stad Lokeren ereprijs Roger De Neef
6 tot 16 Aug : TC Reinaert : Dubbeltornooi
21 Aug : AVLO : Limitsmeeting
23 Aug : FirstFit Run Oudenbos
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2 Sep : Beker van Lokeren Tornooi U7-U8-U9 (te SKL Doorslaar)
5 Sep : Lokerse Badminton Club : Yonex Belgian Junior Master Circuit Brons
5 Sep : Startdag Dans Aurora
5 Sep : Opendeurdag D.I.O.P.
9 Sep : Startdag Gym Aurora
9 Sep : Beker van Lokeren Tornooi U10-U11 (te FC Daknam)

4. Overzicht toekomstige activiteiten






















12 Sep : Vrijetijdsmarkt
12 Sep : Opendeurdag Lokerse Dansclub
13 Sep : Daknamse Bosrun : vzw Behoud Daknamse bossen
16 Sep : Beker van Lokeren Tornooi U12-U13(te FC Eksaarde)
18 Sep : ORKA : duikinitiaties
18 Sep : Sportdienst : Sneukelfietstocht
23 Sep : Beker van Lokeren Tornooi Tornooi U15 (te Sporting Lokeren)
04 Okt : Fietstocht WTC Raepespurters
07 Okt : Sportdienst Lokeren en Zele : Sportdag 50+ Blankenberge
08 Okt : RVB
10 Okt : Dag van de sportclubbestuurder (Gent)
10 Okt : BC Lokeren : Bal des plumes
11 Okt : WTC de Ledecrossers : VTT en cyclotocht
16 Okt : Sportdienst : Volwassenensportdag
20 Okt : Theatervoorstelling “Wel winnen hé”
23 Okt : Volksspelen
26 Okt : Bijscholing "The winning team: verhoog de draagkracht van je sportclub"
7 Nov : Dansschool D.I.O.P. : Halloween activiteit
12 Nov : RVB
6 Dec : WTC ’t Hemelrijk : MTB tocht
19 Dec : Sportgala

5. Organisatie Sportgala








Stilaan moet gestart worden met de organisatie van het sportgala. Dezelfde beperkte
werkgroep wordt opgericht maar de Schepen van Sport zou ook graag aanwezig zijn.
Als hoofdact wordt nog steeds aan de Ropeskippers gedacht. De secretaris zal een mail
sturen en vragen voor een antwoord tegen de volgende vergadering (8 Okt)
Voor de tussenacts zullen er normaal voldoende acts zijn. Zowel Aurora als de Turnkring
hebben reeds hun interesse gemeld. Eerder had ook D.I.O.P. reeds zijn interesse getoond.
Voor de sponsoring van de drank wordt weer gehoopt op Van Eetvelde. Die heeft eigenlijk al
principieel toegestemd maar de Schepen zal dit nog eens officieel vragen.
Voor de sponsoring van de hapjes wordt weer aan de zus van Inge gedacht. Dit moet nog
worden bevestigd.
Er moet gedacht worden aan een muzikale omlijsting van het sportgala. Er kan eventueel
opnieuw beroep gedaan worden op de BigBand, een combo of groep. Voorstellen zijn
welkom.
De werkgroep zal een eerste keer samenkomen juist VOOR de volgende RVB. We starten op
08 Okt om 19u.
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6. Subsidiëring activiteiten


Project outdoor fitnesstoestellen Eksaarde
o 4 toestellen aangekocht met infobord
o Persmoment 19 juli
o 2 toestellen vertoonden problemen maar werden door de firma vervangen door
twee (duo) toestellen
o De firma geeft ons de keuze de huidige toestellen te behouden en infobord aan te
passen of de (duo)toestellen opnieuw te vervangen door de origineel gekozen.

 Gezien de duotoestellen meer waard zijn dan de origineel gekozen toestellen en deze ook
goed gebruikt worden wordt ervoor gekozen de twee originele toestellen en de twee nieuwe
duotoestellen te behouden en het infobord aan te passen. De secretaris verwittigt de firma.
7. Aanvraag lidmaatschap Hockeyclub Lokeren










Naam : Hockeyclub Lokeren
Adres : Maurice Van Dammestraat 2 - 9160 Lokeren
VZW
Aangesloten bij een federatie : Hockey federatie
Voorzitter : Jacko Verheijen
Secretaris: Gert Coolsaet
Penningmeester: Gert Maes
Vertegenwoordiger Sportraad : Gert Maes
Vervanger vertegenwoordiger Sportraad : Jacko Verheijen
Beslissing RVB : De vereniging wordt opgenomen in de sportraad en (voorlopig) ingedeeld bij
sectie 3

8. Sportdienst




Vrijetijdsmarkt 12 Sep : stand van zaken
o Weer achter de kerk
o Normaal slechts één (groot podium) voor alle sportactiviteiten (dus weghalen en
eventueel terugleggen matten
o Inschrijvingen Tennis, TTC, HS De Schuur, Aurora, Dans De Dam (geen squash),
Hockey, DIOP, Karate, Judo, The Fighters (ter vervanging van Aikido) en Taekwon-do.
o Kader “Goed Bezig” momenteel niet meer op de sportdienst maar Elke informeert
wanneer die terugkomt.
Jaarverslag 2014 Goedgekeurd
o De gemeente Lokeren heeft zijn digitale jaarrekening 2014 ingediend bij het
Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Na controle van de digitale jaarrekening in
het kader van het decreet lokaal sportbeleid werd de jaarrekening 2014 positief
geadviseerd.
o Volgend jaar dient het proces (jaarrekening 2015) nog eens te worden herhaald maar
vanaf 2016 verandert het systeem en moet het toegekende budget door de
gemeente zelf worden verdeeld onder de verschillende sectoren (sport, cultuur,..)
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Project FestiNurse
o Jonge vereniging die als doel heeft elke burger een basis aan eerste hulp aan te
bieden.
o Opleidingen van 2 uur (1 uur theorie en 1 uur praktijk)
o Normaal 30 Eur/persoon maar via de gemeente 250 Eur (max 15 deelnemers)
o Indien meer dan 5 opleidingen nog korting
o Na overleg werd geoordeeld door de RVB dat de opleiding die het Rode kruis
aanbiedt (zie hierna) interessanter kan zijn voor de verenigingen
Opleiding “Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs”
o 3 uur durende opleiding
o 75 Eur (max 15 Pers)
o Meer info op www.rodekruis.be
o De RVB oordeelde dat dit een zeer interessante opleiding kan zijn die bovendien niet
duur is en dus meermaals kan worden gegeven zodanig dat iedere club kan
inschrijven. De secretaris zal een mail sturen om te informeren in hoeverre het rode
kruis dit kan en wil organiseren onder de noemer van de sportraad (dus geen traject
specifiek voor een sportclub). Bij voorkeur wordt gevraagd 3 sessies te organiseren
(maandag, woensdag en vrijdag) zodanig dat alle clubs kunnen deelnemen
Opleiding wegkapitein
o Zou interessant zijn voor de wielerclubs maar ook voor de vele lokale verenigingen
die fietstochten organiseren. Is wel 25 uur opleiding.
Met deze opleiding worden de mensen geen trainer, maar krijgen ze wel extra info
over het begeleiden van groepen op de fiets. Hieronder de vakken die aan bod
komen:
Didactiek (7u)
Veilig sporten preventief (4u)
Veilig sporten curatief (4u)
(De 3 bovenstaande vakken zijn identiek aan Module 1 van de initiatorcursussen)
Taak van de wegkapitein (1u)
Basismechaniek bij pech onderweg (1,5u)
Fiets wijs (verkeersveilig, hoffelijk en milieuvriendelijk fietsen) (2u)
Didactiek van fietsbegeleider in tochtsituaties (2u praktijk)
Stageopdracht (4u)

o Tot nu toe is er enkel interesse van de Bosparkspurters. Dus zeker nog niet




voldoende om een dergelijke cursus te organiseren.
Multimove proeflessen : Eerste maal woensdag plaatsgevonden en nu 2de maal op zaterdag.
Vraag vanuit de sportdienst om reeds sportgerichte initiaties in te richten.
o Handbal OK
o Volleybal en Tennis bekijken dit
Materieelgebruik
o VC Panda’s vragen kooi met materieel terug open te maken
o Problematiek reeds aangehaald in Maart van dit jaar maar geen echte oplossing
o De zaalsportclubs zouden een lijst moeten maken met het frequent nodige materieel
o De sportdienst (Elke) zal de inventarislijst van het materieel in de kooi ter beschikking
stellen zodanig dat de clubs op basis van die lijst kunnen aangeven welk materieel
beschikbaar zou moeten gemaakt worden voor gemeenschappelijk gebruik en dus
buiten de kooi zou moeten komen.
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Advies Afrekeningsdossier Turnkring VGL vzw voor aankoop Valmat, Valmatkar en
Trampolines (3837,34 Eur) : RVB geeft positief advies
Advies Aanvraag Subsidie Kruisridders Eksaarde-Doorslaar voor de aanleg van een zandpiste
met houten omheining en verlichtingspalen (17.478,53 Eur) : RVB geeft positief advies

9. Varia








M-Factor (via SKLD maar Leroy niet zelf aanwezig)
Reeds jaren lang wordt er 2 keer per jaar bijscholingen georganiseerd voor bestuurders,
misschien is het eens een goed idee om ook eens een bijscholing te geven voor
begeleiders/trainers. Niet eenvoudige aangezien dit vaak sportspecifiek is, maar ik heb
toch een mogelijk gemeenschappelijke deler gevonden die volgens mij in de meeste
clubs onderbelicht is, het mentaal aspect van de sport. Meer info vind je
op http://www.mfactor.be/.
RVB vindt dat deze cursus toch heel duur is voor een beperkt mogelijk aantal deelnemers
(200 Eur voor de initiatiesessie wat nog redelijk is maar dan nog 3 x 250 Eur voor de
workshops).
Vraag VC Panda’s aangaande wijziging wedstrijdkalender
o Jaarlijks worden er een aantal weekends (of weekenddagen) gereserveerd door
de sportdienst voor tornooien en/of evenementen. Dit wordt verspreid voor het
competitiejaar en heeft uiteraard een invloed op de wedstrijdkalenders van de
zaalsportploegen maar gezien dit op voorhand is gekend kan daarvoor
uiteindelijk wel makkelijk een oplossing worden gevonden
o Blijkbaar worden er echter ook nog na de start van de competitie
weekend(dagen) gereserveerd (stad op stelten? + badminton) waardoor
wedstrijden moeten worden verplaatst naar een ander weekend. Dit geeft
enorme organisatorische problemen.
o Dit dient met de dienst accommodatie te worden aangekaart (Stijn Gyselinck)
Vraag TC Reinaert voor het vinden van een (overdekte) plaats voor het inrichten van
twee binnenterreinen.
o Gevraagd wordt of de tennisterreinen in Eksaarde mogen worden overkoepeld
(zowel de TC Reinaert als de tennisschool Stilten willen dit helpen bekostigen).
Indien dit mag zou een financiële steun van de Stad uiteraard welkom zijn.
o Gevraag of iemand een overdekte loods weet zijn waar eventueel
tennisterreinen kunnen worden ingericht
=> Volgens de voorzitter is er mogelijks een loods op de Heirbrug. Hij geeft de
coördinaten door.
Op vraag van de penningmeester
o Klaarmaken aanvraag toelage 2015
o Voorstellen maken voor het nieuwjaarsetentje.
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Op vraag Gaston
o Volgens Gaston werden er twee aanvragen voor wielerwedstrijden aangevraagd
door de WTC sportraad ZONDER dat er de nodige documenten werden
ondertekend. Volgens hem kwam daarbij de aanvraag voor het opmaken van de
aanvragen telkens via de Schepen
 Vlaams kampioenschap voor nieuwelingen (hiervoor werd ook een
subsidieaanvraag goedgekeurd) maar er werd nooit vermeld dat de
aanvraag via WTC sportraad werd gedaan. Voor die aanvraag wordt nu
een bedrag van meer dan 500 Eur gevorderd van WTC sportraad. Gaston
heeft reeds de inrichter (Geert Van Damme) verwittigd maar die heeft
nog niet betaald.
 Rapencross (2 jan?) : Dit wordt eigenlijk door de Stad Lokeren
georganiseerd in samenwerking met MKMK Events die eigenlijk
verantwoordelijk is voor de overkoepelende coördinatie voor, tijdens en
na het evenement en dit ook naar de wielerbond toe. Ondanks deze
overeenkomst werd Gaston toch gevraagd de aanvraag voor de cross in
te dienen maar zijn er problemen met de betaling.
o Iedereen van de RVB was verbaasd dat er, ondanks de voorheen gemaakte
afspraken toch nog crossen en wielerwedstrijden werden aangevraagd zonder
voorafgaandelijk de RVB te verwittigen en zonder dat er voorafgaandelijk een
document werd ondertekend door de inrichter (Geert Van Damme in het ene
geval en Stad Lokeren in het andere geval). De penningmeester heeft gevraagd
dit onderwerp ten gronde te bespreken op de volgende vergadering.

Volgende vergadering RVB : Vergaderzaal Sportcomplex 08 Okt 15
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