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

Verontschuldigd

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
DONDERDAG 09 Okt om 20 u
Vergaderzaal Sportcomplex

Albert D’Hanis, Geert De Borger, Hilde Pierssens, Jean-Paul Broekaert, Marijke
Duyck, Stefaan Atmani, Rony Van Slycken, Gaston Van Kerckhove, Annemie
Willems, Rudolph Van Rossem, Jerome Van Doorslaer, Elke De Meester
Inge De Braekeleer, Katleen Lebeer, Vanessa Van Acker, Stephan Heyninck, Leroy
D’hont, Rita Van Steendam (werd gecontacteerd en blijkbaar zitten ze het
grootste deel van de tijd in het Buitenland en/of moeten ze de kinderen
oppassen. Ging nagaan of ze in de RVB ging blijven zitten en/of eventueel haar
man ging voorstellen als vervanger voor de volgende AV)

Afwezig
1. Goedkeuring vorig verslag
Er werden geen opmerkingen ontvangen en het verslag werd goedgekeurd
2. Kasverslag
Het beschikbaar bedrag 2014 (situatie Oktober) is als volgt :
Kas : 50,6 Eur.


Er was nog 78 EUR in kas maar daar moest nog een rondje mee betaald worden in de
cafetaria (27,4)

Spaarrekening : 13.057,68 EUR EUR
Zichtrekening : 4.079,11 EUR




Vanuit de seniorenwerking werd opnieuw gevraagd om een koffie (2 eur) te kunnen
aanbieden aan de 85 deelnemers voor de sneukelfietstocht van 19 Sep. Het bedrag werd
voorgeschoten door de secretaris en dient nu nog terug te worden overgeschreven.
De factuur voor de handdoeken is binnengekomen (2611,18 Eur) maar moet nog worden
betaald
Blijkbaar waren er problemen met de levering van de matten die besteld werden voor de
Bowling. Blijkbaar zouden die nu nog deze maand worden geleverd. Factuur volgt
daarna.

3. Evaluatie voorbije activiteiten







13 Sep : Vrijetijdsmarkt
13 Sep : Open deur Lokerse Dansclub
13 tot 21 Sep : Week van de sportclub
15 Sep : bijscholing “Mijn sportclub, een vzw?” (Gent)
17 Sep : Miniemen Tornooi Daknam
18 Sep : bijscholing “Mijn sportclub, een vzw?” (Hasselt)
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19 Sep : Sneukelfietstocht (Seniorenwerking)
21 Sep : U-6 festival eerste editie : Doorslaar
24 Sep : Knapen Tornooi Eksaarde
24 Sep : Vorming Praktisch boekhouden – Excel tool (Sint-Laurensschool Wachtebeke)
27 Sep : Provinciaal kampioenschap Masters (LZV)
28 Sep : Jeugdwedstrijd (Herfstmeeting) (LZV)
1 Okt : Senior Games Blankenberge
9 Okt : Voordracht Hartfalen bij jeugdspelers (Dokter Brugada) : Buggenhout

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
Gezien de prijs van onze hoofdact worden geen verdere sportverenigingen meer gevraagd en
wordt de rest zo veel mogelijk door Cabaret Bicyclet ingevuld.

 Hoofdact : CABARET BICYCLET.
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









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.
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 zal samenkomen eind oktober (nog overeen te komen
sportraad/sportdienst)
o Voorzitter (Albert)
o Secretaris (Patrick)
o Penningmeester (Hilde)
o Geluidsinstallatie (J-P)
o Accommodatie (Elke)

5. Overzicht toekomstige activiteiten





11 Okt : Sportcongres Gent
11 en 12 Okt : Siluskip : Masters Ropeskipping
12 Okt : WINTER VTT & CYCLO DE LEDECROSSERS.
13 Okt : Vorming "VAN START MET EEN VRIJWILLIGERSBELEID"
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17 Okt : Jeugddienst : Dag van de jeugdbeweging (gevraagd ook sportverenigingen met een
jeugdwerking uit te nodigen.
17 Okt : Volksspelen najaar (Seniorenwerking)
18 Okt : Bal des plumes (Lokerse BC)
08 Nov : Bosparkspurters : Bospark Classic
09 nov : Bosparkspurters : GP Bosparkspurters MTB
12 Dec : Sportdag 50+ (Seniorenwerking)
16 Dec : Sportelviering 2014 (Schepen en Voorzitter uitgenodigd)
20 Dec : Sportgala

6. Nieuwsbrief


Geen nieuwe elementen, opmerkingen of suggesties vanuit RVB

7. Subsidiëring activiteiten






De financiering van een groot, zichtbaar project blijft een van de doelstellingen. Het
vernieuwen van de Fit-o-meter en het inrichten van een Fit-parcours werd bestudeerd maar
is niet langer aan de orde. Eventueel kan bij het laatste project wel nog een budget worden
vrijgemaakt om een Bachelor ploeg te steunen. Momenteel blijft dus enkel als overblijvend
project het idee om eenzelfde type fitnesstoestellen te installeren in Eksaarde als deze in de
Sportlaan. Contact werd opgenomen met de firma Mekano, eerst via contactformulier
website, dan twee maal telefonisch en nu nog een laatste maal via mail. Blijkbaar is de firma
overgenomen en zijn ze er nog niet uit of ze deze fitnesstoestellen nog verder gaan
fabriceren. Ze hebben wel nog enkele van die toestellen staan en gingen mij de nodige info
overmaken. Deze werd echter nog niet ontvangen. Heb intussen reeds een andere firma
gecontacteerd (Idemasport) en die hadden beloofd zo snel mogelijk een catalogus op te
sturen met enkele prijzen. Moest er toch nog een antwoord komen van een of andere firma
blijkt de Spletterenstraat een goede mogelijkheid te bieden maar dit moet verder onderzocht
worden. Als alternatieve locatie is er ook nog een mogelijkheid aan het rusthuis van
Eksaarde.
Volgens Katleen zou er een tussenkomst gedaan zijn om van de vijver in het Daknamstadion
een landschapspark te maken met ondermeer de aanleg van een Finse looppiste. Ze vroeg
zich af of dit een project was dat eventueel zou kunnen gesteund worden door de Sportraad.
Bij navraag Schepen en Stefaan blijkt niets geweten te zijn van dit project. Bovendien wordt
het zeer onwaarschijnlijk geacht dat er in dat gebied werken mogen gebeuren gezien dit als
beschermd habitat wordt beschouwd.
200 Handdoeken werden door de voorzitter besteld en zouden tegen het einde van de
maand kunnen worden geleverd. Bedoeling is er al zeker 2 aan de aangesloten verenigingen
op de AV mee te geven. De overblijvende handdoeken (+/- 100) zouden door de
verenigingen kunnen worden gekocht (10 Eur i.p.v. de 13 Eur aankoopprijs) en eventueel
kunnen worden geschonken voor speciale gelegenheden. De handdoeken zouden (deels) bij
Albert worden gestockeerd en deels in een van de lokaaltjes in het zwembad waar ook de
bekers worden gestockeerd.

8. Sectievergaderingen


De secretaris heeft een nieuwe agenda vooropgesteld en heeft die overgemaakt aan de
verschillende sectieverantwoordelijken
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Sectie 1 heeft een vergadering gehad op 6 Okt met een goede opkomst (11 van de 16 clubs).
De subsidiedossiers werden uitgelegd en er is gebleken dat er foutjes zitten in het
aanvraagformulier. Deze werden ondertussen weggewerkt.
Voor sectie 3 had Leroy twee data voorgesteld maar daar is geen reactie op gekomen. Hij
vroeg om aan te dringen op een nieuwe vergadering gezien het blijkbaar ook al van maart
geleden is dat de sectie is samengekomen. Stefaan ging zien wat hij kon doen
Voor sectie 4 is een vergadering gepland op 16 Okt. Tot nu toe heb ik nog maar van 2 clubs
een reactie gehad. Ik stuur morgen nog een herinnering.
Sectie 2 & 5 hebben hun vergadering gepland op 20 Okt.

9. WTC sportraad









De WTC sportraad werd indertijd opgericht om de diverse wielerclubs de mogelijkheid te
geven officiële koersen in te richten op het Lokers grondgebied. Gezien er echter al
meerdere clubs zijn die een stamnummer hebben en dus dergelijke koersen kunnen
inrichten kan het doel van de WTC sportraad in vraag worden gesteld. Enkel occasionele
koersen die worden georganiseerd (door organisaties die niet bij de wielerbond zijn
aangesloten) hebben baat bij het bestaan van een organisatie die een stamnummer heeft en
dus overkoepelend een wedstrijd kan aanvragen.
De mogelijkheid werd bestudeerd de sportraad om te vormen tot een vzw. Deze procedure
werd echter als te omslachtig beschouwd en de mogelijkheid wordt niet langer onderzocht.
Er werd nu beslist de WTC sportraad te behouden met Gaston als voorzitter, J-P als
secretaris. Grootste probleem is een penningmeester te vinden gezien het mogelijke
verantwoordelijkheidsrisico dat bestaat bij het organiseren van evenementen door een
feitelijke vereniging.
Ten einde het risico uit te schakelen werd overeengekomen dat er een duidelijk contract
moet komen 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. Albert was bereid een standaard
contract op te stellen. Gaston drukte wel op het feit dat alles rond moet zijn voor één
december want anders kunnen de aanvragen niet tijdig gebeuren.
De samenstelling van de WTC sportraad (aantal leden) zou moeten beperkt worden tot leden
van de sportraad en enkele leden van de inrichtende koersen.

11. Vormingen sportraad



Er dient zeker tegen de volgende vergadering gedacht worden aan nieuwe vormingen
sportraad (voorjaar 2015).
Een enquête wordt gehouden bij de sportclubs tijdens de sectievergaderingen en tijdens de
vorming van 13 Okt. Moest dit geen uitsluitsel geven dan wordt gekozen voor de “nieuwe
BTW regelgeving” als vorming. Eventueel kunnen Geert De Borger en/of Marijke Duyck dit
toelichten.

12. Varia


De infrastructuurcommissie is samengekomen op 6 Okt en volgende dossiers werden
behandeld.
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SK Lokeren Doorslaar : 16 Doelen voor U6 : 4994,88 Eur
ORKA Vzw : 6 duikuitrustingen : 2595,45 Eur
TTC Lokeren : 8 Tafeltennistafels : 2025 Eur
Sint Sebastian : Vervangen wip en aankoop jeugdbogen : 2662,90 Eur
Triton : Verlichtingsmasten en 3 Kajaks : 1559,54 Eur

De dossiers werden door de leden van de RVB doorgenomen en kregen allen een
POSITIEF advies













Katleen had gehoord dat er problemen waren met de verdeling van de voetbalterreinen in de
H-Geest Molenstraat en vroeg toelichting. Uitleg werd gegeven door de schepen en Stefaan.
Niet alle terreinen zijn eigendom van FC Daknam maar 3 ervan zijn eigendom van Stad
Lokeren en kunnen door om het even welke club worden gebruikt mits aanvraag via de
sportdienst en het betalen van een vergoeding aan FC Daknam voor het gebruik van de
kleedkamers. Sporting Lokeren heeft de procedures gevolgd en officieel toestemming
gevraagd voor het gebruik van 2 van de stadsterreinen. Voor meer uitleg kan Katleen terecht
bij Stefaan
De sportdienst vraagt advies voor het verplaatsen van de door de sportraad aangekochte
fitnesstoestellen en het plaatsen van die toestellen op een betonnen sokkel. Dit zou het
onderhoud ervan vergemakkelijken. De sportraad heeft POSITIEF advies gegeven.
Gaston had enkele T-shirts meegebracht en vroeg of er nog steeds interesse is om T-shirts
aan te kopen om de visibiliteit van de sportraad te verhogen bij het inrichten van activiteiten.
Het voorstel zal nog verder bekeken worden in functie van de prijs want gezien de weinige
activiteiten die de sportraad inricht zijn er weinig mogelijkheden om deze T-shirts te dragen.
Volgende vergadering zal dit verder worden bekeken.
Gezien Gaston ontslag neemt als vertegenwoordiger van sectie 4 vroeg Rony zich af of het
niet nodig was de verenigingen van sectie 4 te vragen of er interesse was bij de clubs om
hem te vervangen. Dit is een van de agendapunten voor de vergadering van 16 Okt.
Eventuele kandidaten kunnen zich daar al melden maar in ieder geval mag een nieuwe
afgevaardigde/sectieverantwoordelijke enkel aangeduid worden tijdens de AV.
Er blijkt ook dat Gaston niet langer de officiële vertegenwoordiger is van WTC Eksaarde. Hij
werkt er nog wel mee samen maar maakt geen deel meer uit van de vereniging. Gaston
wordt gevraagd WTC Eksaarde te vragen een nieuwe vertegenwoordiger sportraad aan te
duiden. Hijzelf kan als deskundige in de RVB blijven zetelen.
Stefaan vroeg of hij zich voor een van de sectievergaderingen als voorzitter kon laten
vervangen om ongenuanceerd de mening van zijn club te kunnen vertegenwoordigen. Dit
stelt niet echt een probleem. Een moderator kan worden aangesteld om de vergadering te
leiden (kan van een van de clubs komen of van buiten de sectie 3). Eventueel wil Albert zich
vrijmaken.
Gezien er nog heel wat vergaderingen moeten worden belegd voor het sportgala en er heel
wat onbeschikbaarheden zijn in die periode werd beslist volgende planning op te stellen.
o Volgende RVB : 20 Nov
o RVB december : 8 Dec
o Jury Laureaten : 9 Dec
o Algemene Verg : 10 Dec (Elke verifieert nog de beschikbaarheid van de zaal in het
Stadhuis)
Volgende vergadering RVB : Vergaderzaal Sportcomplex 20 Nov 14

5

