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Sp ortraad

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

Website: www.sportraad-lokeren.be

07 Nov om 20 u
Vergaderzaal Sportcom plex

E-mail : Patrick.van.hooste@lokeren.be
Aanwezig

Verontschuldigd
Niet aanwezig

Albert D'Hanis, Hilde Pierssens, Geert De Borger, Jean-Paul Broekaert, Vanessa
Van Acker, Bjorn De Vilder, Katleen Lebeer, Benjamin Jacobs, Walter De Coeyer,
Geert Vandamme, Annemie Willems, Martin Mathys Van Hooste Patrick,
Marjoleine De Ridder, Helena Van Remoortel
Geert Van Laere,
Alain De Kegel, Bart Staes, Elke De Meester,

Start Vergadering : 20 u 08
1. Goedkeuring vorig verclag
Er werden enkele kleine opmerkingen ontvangen
a

a

a

Helena wenste dat er geen punt "Sluiting zwembad" op de agenda van de AV komt maar
een punt "Bouw nieuw zwembad".
Geert Van Laere wenst dat zijn reactie aangaande de grote kosten die de veldsporten
hebben in vergelijking met de kosten van de binnensporten werd opgenomen in het
verslag.
Martin wees er op dat het Krekeltornooi niet was weernomen in de toekomstige

activiteiten
De opmerkingen werden in het verslag opgenomen . Het verslag werd goedgekeurd

2. Financiën
a

Kas : 59,06 EUR

Zichtrekening : 1.913,10

EUR

Spaarrekening
a

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 werd op de hoogte gesteld
door Martin maar heeft nog niet gereageerd.
De subsidie voor de Daknamse Bosrun kon niet worden toegekend vanwege een fout
rekeningnummer. Het correcte nummer werd doorgegeven en de penningmeester heeft
het bedrag gestort.

a

De secretaris heeft het bedrag voor de werking van de Bowling voorgeschoten aan

a

Honoré Van Damme (verantwoordelijke bowling Hamme)
De drankjes gegeven na de theatervoorstelling dienen nog te worden betaald. JP kon
deze overnemen aan inkoopprijs. Het totaal heeft 45,32 Eur gekost
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3. Algemene Vergadering 12 Dec 2019

o
o
o

De volgende AV zal plaatsvinden donderdag 12 Dec om 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

2.
3.
4.
5.
6.

Subsidies

reglement
Overzicht Laureaten
Overzicht Kampioenen

MededelingenSportdienst
Bouw nieuw zwembad

4. Voorbije activiteiten

o
o

25 Okt:Volksspelen 50+

02 Nov : Bosparkspurters

:

Winterbike MTB

5. Ovezicht toekomstige activiteiten

o
o
r
.
.
o
o
.
o

25 Nov : lnfosessie "Mijn sportclub een vzw? Het nieuwe verenigingsrecht toegelicht"
27 Nov : TC Reinaert : Winter Kids toer
30 Nov :Judoclub Lokeren : Krekeltornooi
01 Dec : WTC't Hemelrijk: MTB-rit
09 Dec : RVB Sportraad
LL Dec : Samenkomst jury sportlaureaten
12 Dec :AV Sportraad
t4Dec :AVLO : CityTrail
2'1.

Dec : Sportgala

6. Sportdienst
a

Advies reglement infrastructuurfonds
Het reglement zou aangepast worden en zou ingaan op 1'/1'/2020. Het college heeft
intussen al een principieel akkoord gegeven over volgende principes voor de aanpassing

van het reglement :
1/ Toevoeging culturele verenigingen
Lokeren telt 73 erkende cultuurverenigingen. Hiervan beschikken er slechts 2 over
eigen infrastructuur nl. Bosparkwijkcomite (lokaal Bosparwijk) en Gezoarse Feesten
('t Uilenestje). De subsidie kan andere verenigingen wel aanzetten om infrastructuur
te verwerven. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat Art 2 52 h) sLelï: "Komen
nooit in oonmerking: kosten voor lokalen die dienst doen als cofetaria"
2/ Toevoeging onderwijs
Er wordt voorgesteld de subsidie voor de scholen als volgt af te bakenen:
A. Maximale subsidie van 25.000 euro per 5 jaar, volgens het euro-vooreuroprincipe
.
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B. Enkel voor scholen die via een overeenkomst met de stad het beheer van hun

infrastructuur voor alle avonden en tijdens het weekend overdragen aan de stad
C. Enkel investeringen aan infrastructuur die opgenomen is in de overeenkomst,

de aankoop van grote sport- en spelspecifieke installaties en de aankoop van
groot en duurzaam sport- en spelmateriaal op voorwaarde dat deze ter
beschikking worden gesteld van de huurders. Komen dus niet in aanmerking;
speelplaatsen, klaslokalen, refters, fietsenstallingen,....
3/ Verdubbeling subsidie voor verenigingen naar 50.000 euro per 5 jaar

Verder wordt voorgesteld in de praktijk volgende principes toe te passen :
- Facturen met terugwerkende kracht ïem 1,/t/2079 worden nog aanvaard.
- Op 1,11,/2020 krijgt elke sportvereniging 25.000 euro extra bovenop hun huidige
(rest)bedrag. Na het verlopen van hun 5-jarige periode zal elke vereniging de
volle pot van 50.000 euro ontvangen
Enkele bestuursleden hadden enkele opmerkingen (voornamelijk aangaande de
leesbaarheid van de tekst en niet zozeer op de inhoud). De sportdienst zal daarmee
rekening houden en trachten de tekst duidelijker te formuleren.

De Sportraad geeft een positief advies voor de wijziging van het

reglement volgens bovenstaande principes
a

Advies infrastructuurdossier FC Daknam
t. Onderwerp : Vervangen oude TL Lichten door LED verlichting en aankoop nieuwe

2.
3.

sproeiwagen met tuinslang
Geraamde kost : 4026.82 (eigenlijk al definitieve facturen)
Gestart 01./06/19 en einde werken 07/07/I9

De Sportraad geeft een posÍtief advies met betrekking

tot dit

dossier
a

Advies infrastructuurdossier Turnkring VGL
Onderwerp : Aankoop Airtrack voor Staakte.
Geraamde kost :61.14,L3 Eur
Airtrack eigenlijk al geleverd op 4 okt te Staakte

t.

2.
3.

De Sportraad geeft een positief advies met betrekking

tot dit

dossier
a

Kraantjeswaterspecialist: Vorige vergadering werd er gemeld dat er meer en meer
ingezet wordt 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 wilde dit graag promoten. Geert Van Laere had al eens
geïnformeerd bij FIMA voor de kost van 500 tot 1000 bekers en dit bleek minder dan 1,5
Eur te kosten per beker. Ondertussen heeft Daknam al een tapinstallatie geïnstalleerd.

o

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
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7. Sportgala

o
o

'.!
'a,l

ZlDec

Volgend sportgala is op 21 Dec
De WG sportgala werd opgestart in Okt. Een tweede vergadering heeft plaatsgevonden
juist voor de vergadering van de RVB.
1. Hebben deelgenomen :
. De Schepen (Marjoleine)

.
.
.
.
.

2.

De Sportdienst (Elke)
De Voorzitter (Albert)

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

Besproken:

r

'

!
r
r
.

r
r

.

De melding van de kampioenen ge beurt via Google Forms. Daarbij

wordt ook gevraagd een kwalitatief goede foto mee te sturen (wat
momenteel een probleem is). Er zijn nog maar 15 meldingen binnen. Er
zijn al drie mails verstuurd naar de verenigingen maar de sportdienst
ging het ook nog eens op FB vermelden
Bekers : Sommige clubs hebben al eens 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 zal dus naar een gelijkaardig type beker worden gekeken.
Voor de laureaten wordt geen beker voorzien maar een beeld/figuur. De
schepen had een ontwerp gevonden dat iedereen wel kon bekoren en
dat eigenlijk zelfs minder kost. Elke en Albert zullen de keuze maken.
De laureaten zullen zoals vorige jaren ook een handdoek ontvangen van
de sportraad. Hilde heeft enkele handdoeken meegenomen om die in te
pakken als cadeau
De bekers zullen besteld en afgehaald worden door de sportdienst. Zij
zullen de dag van het sportgala uitgepakt en klaargezet worden door
Annemie en Hilde.
Voor het sportgala kunnen de provinciale en Vlaamse opnieuw hun
beker komen afhalen alvorens naar hun plaats te gaan. Annemie en Hilde
zullen de bekers overhandigen
De genodigden zullen opnieuw naar hun plaats worden gewezen
(Benjamin en Geert?) . Opgemerkt werd dat het plaatsingsplan van vorig
jaar verwarrend was en duidelijker zou moeten zijn. De secretaris zal
voorafgaandelijk een plaatsingsaanduiding opmaken en dit overmaken
aan Benjamin en Geert voor controle.
Joyce zal weer presenteren onder dezelfde voorwaarden (500 Eur).
Naderhand zal ze een boeket krijgen (Hilde zorgt ervoor)
Klank en licht : Er zijn alverregaande contacten via SLX maarvan zodra
die een lijst geven van het benodigde materieel zal ook contact
genomen worden met Pumége (Firelight) om een prijsvergelijking te
kunnen maken.
We zullen proberen te werken met een (of meerdere) scherm(en) om
foto's te projecteren. Bjorn zou daarbij kunnen helpen gezien zijn
ervaring bij DIOP. De Sport- en jeugddienst heeft 2 schermen en 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. Er dient wel nog een afspraak te worden
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gemaakt met de persoon die de beamer levert en er zal bijkomende
bekabeling moeten worden voorzien door SLX (of andere firma). Vraag is
ook of de aangeleverde foto's voldoende kwalitatief zullen zijn.
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. De secretaris verwittigd de Big Band dat
ze niet moeten optreden (ondertussen gebeurd)
Er zal nagegaan worden of er nog een SABAM aanvraag moet gebeuren
gezien de Big Band niet optreed.
De Turnkring, MOB en DIOP gingen al een demo geven maar ook Aurora
en de Lokerse Dansclub zijn kandidaat. We zullen dus gaan voor 5
optredens. De secretaris verwittigt de verschillende verenigingen. De
volgorde zou zijn MOB; dan VGL (Acro); dan DIOP; dan Aurora en als
laatste de Lok Dansclub
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)
Voor de receptie zal JP op basis van vorig jaar de drank bestellen en ook
nog wat chips en kaas. Hij zorgt ook voor de mandjes en de servieten.
De zus van lnge zal weer hapjes sponseren. Voor de receptie zal de
secretaris deze voorbereiden en tijdens de receptie aanvullen.
Tijdens de receptie zullen Martin, Vanessa en Annemie JP bijstaan voor
de drank achter de toog. De andere bestuursleden worden gevraagd
daar waar nodig in te springen voor het terugbrengen van de glazen.
We kunnen de brandweer weer vragen voor de afbraak maar gezien er
geen BigBand en/of muzikale act zijn moet er ook geen podium worden
afgebroken. Een drietal personen zou dan voldoende zijn. Verder zouden
er ook enkele stagiairs zijn die kunnen helpen.

8. Opleidingen en bijscholingen
a

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

toegelicht"

1.

2.
3.

4.

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.
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 l 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.
De definitieve datum werd met Dynamo afgesproken (Maandag 25 Nov om
19u30). Momenteel zijn er al meer dan 25 ingeschrevenen.
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5.

De RVB heeft had vorige keer beslist dat, indien er nog plaats over was, de sessie
open gesteld mocht worden voor enkele vzw's van de jeugdraad en de leden van
de lLV. De secretaris heeft de jeugddienst hiervan al op de hoogte gesteld

9. Wielerwedstrijden
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. Gezien er niemand
juist weet wie de nabestaanden juist zijn zal de secretaris een verzoek richten aan de

o

bevolkingsdienst

10. Varia
a

a

a

o

sporten.
Er werd nog eens geïnformeerd naar een voorstel verdienstelijk Lokeraar maar er waren
geen specifieke personen of instellingen die vanuit de sportraad konden worden
vooropgesteld.
Einde vergadering 21.u45

a
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Blijkbaar staan de kooien van de sportraad open en zit er geen slot meer op. Dit zal
waarschijnlijk wel aanleiding geven tot het verdwijnen van materieel. Benjamin en Albert
bekijken dit samen zaterdag 17 Nov om LOu
Voor het volgende nieuwjaarsetentje werden de vrijdagavonden t7 en24 Jan en de
zaterdagavonden 18 en 25 Jan vooropgesteld. Blijkbaar kan hierbij niet echt een goede
datum worden gevonden. Beslist werd om het etentje dan op 7 Feb om 19u te leggen
(bleek mogelijk voor alle aanwezigen). Alle bestuursleden die een locatie willen
voorstellen mogen voor die datum met een voorstel komen. De menu zou tussen 50 en
60 Eur moeten zijn (aperitief en drank inbegrepen).
Hilde vroeg of het mogelijk was om na te zien of de verwarming in Staakte 's avonds niet
wat zachter kan worden ingesteld. Dit blijkt nu 23'C te zijn wat redelijk warm is om te
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Volgende vergadering RVB : 09 Dec om 20 u
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