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VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

We bsite : www.spo rtraad-lo keren. be

Vergaderzaal Sportcom plex

8Aprom20u

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

Geert De Borger, Hilde Pierssens, Jean-Paul Broekaert, Vanessa Van Acker,
Benjamin Jacobs , Geert Van Laere, Stefaan Atmani, Geert Vandamme, Annemie
Willems, Martin Mathys, Elke De Meester, Van Hooste Patrick,

Verontschuldigd Bjorn

De Vilder, Katleen Lebeer, Bart Staes, Walter De Coeyer, Helena Van
Remoortel, Marjoleine De Ridder

Albert D'Hanis, Alain De Kegel,

Afwezig

Start Vergadering : 20 u 10 : Gezien de onverwachte afwezigheid van de voorzitter werd de
vergadering geleid door de ondervoorzitter (Geert De Borger).

1. Goedkeuring vorig verclag

werden enkele kleine aanpassingen gevraagd (foute naam en toevoeging evenement). Deze
werden aangepast. Er werden geen verdere opmerkingen ontvangen. Het verslag werd
Er

goedgekeurd.
2. Toekomst sportraad
a

Verslag vergadering 4 April : Niet echt veel nieuws. Gewoon gevraagd om de burger mee
te betrekken maargeen enkele richtlijn hoe erverwacht wordt datte doen. Nieuw is:
o ledere erkende adviesraad kan beroep kan doen op ambtelijke ondersteuning.
o ledere politieke fractie moet uitgenodigd worden op de vergaderingen van de
adviesraden. Eind april zullen de namen aan de adviesraden worden
doorgegeven.

a

Niet vanuit de gemeenteraad maar wel vanwege de diensthoofden is er een soort
van afsprakennota geschreven die echter niet volledig in lijn licht met wat er
tijdens de infosessie werd gezegd.
Enerzijds moet er dus politiek niet veel veranderen (op het uitnodigen van de fracties
na), anderzijds zouden de diensthoofden wel een verandering willen. Gezien dit alles nog
niet echt concreet is en wij alsnog gehouden zijn aan onze statuten zouden we initieel
beginnen op dezelfde voet (dus met L6 leden van de RVB). Het hoge aantal leden van de
RVB kan verklaard worden door het brede veld dat de sportraad vertegenwoordigd.
Meer dan 50 sportverenigingen die samen meer dan 10.000 sportende leden
vertegenwoordigen. De secretaris zal dus een brief sturen naar het college met daarin de
samenstelling van de sportraad en de RVB. Daarin zal er ook gevraagd worden het

budget te storten.
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Vanuit de Burensportdienst is er een vraag om mee te werken in een

o

o
o

Doel:

.

Mogelijkheden tot verandering, deels gelijklopend met VT, deels met
eigen themagroepen?
. Onze adviesraden en vele andere, zullen wegens tijdsdruk, in eerste
instantie behouden blijven (wel hersamenstel ling).
. Na de hersamenstelling werken aan een nieuw kader. Meer bepaald
naar suggesties hoe dit moet worden aangepakt, met sportraad, vanuit
gemeente, Vrije Tijd,....?
. ldeeën in te winnen ...
lndien voldoende geïnteresseerden zouden ze 1 voormiddag of namiddag laten
begeleiden via het ISB? (of via de BSD? ).
Vanuit de sportraad vinden we dat we moeten deelnemen. Dit zou best via de
Voorzitter (Albert) kunnen maar indien nodig zijn ook Benjamin en Patrick
kandidaat om mee te werken in de WG.

3. Financiên

r

Kas : 59,6 EURO

Zichtrekening : 3850,46 Eur
Spaarrekening

r

o
o
o
o
r

o

o

:

3570,65 Eur

Yonex jeugdtornooi
Er werd eerst een subsidie toegekend voor nationaal niveau (200 Eur) maar na
argumentatie van de club werd beslist het toch te erkennen als internationaal
niveau (250 Eur). Er werd echter verkeerdelijk 200 Eur bijgestort (i.p.v. 50 Eur).
Secretaris heeft de club gecontacteerd en het bedrag werd nu teruggestort
Betaling optredens sportgala : probleem met storting Aurora Dans vzw : 100 Eur Vanessa
zorgt dat de penningmeester het juiste rekeningnummer krijgt
Domeinnaam Website sportraad (Stosio : 30.25 Eur)
Sportdag 50 + 9 Mei in Hamme : bus naar Hamme vastgelegd : 318 Eur.
Fietswijding : in totaal een honderdtal deelnemers die elk een drankbonnetje hebben
gekregen (2 Eur). Bedrag van 164 Eur aan sportcafé overgemaakt
Aanvraag subsidie S.W.E.M. Vrienden
o Open Water criterium 6 jun 2019 Zeilmeer H-G Molenstraat
o Verwacht aantal deelnemers : 200

o
o
o

Nationaal niveau
Goedkeuring voor een subsidie van 200 eur (Nat niveau)
Te storten op BE03 0000 9850 2284BlC BPOT BEB1
Aanvraag subsidie PC Reynaert
o Organisatie BK Triplet 10 jun
o Verwacht aantal deelnemers : 72
o Nationaal niveau
o Goedkeuring voor een subsidie van 200 eur (Nat niveau)
o Te storten op BEO4 7350 4J.481537
Aanvraag subsidie D.l.O.P
o Organisatie Vlaams kampioenschap Dans op 22 Apr
o Verwacht aantal deelnemers : Nog niet gekend
o Vlaams niveau
o Goedkeuring voor een subsidie van 150 eur (Vl niveau)
o Te storten op BE07 73602758 7066 BIC KRED BEBB
2
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Aanvraag subsidie VC Panda's
o Organísatie recreatief Grastornooi 22 Jun
o Verwacht aantal deelnemers : 150
o Lokaal niveau
o Goedkeuring voor een subsidie van 150 eur (Lok niveau)
o Te storten op BE 82 0682 4294 0668 - BIC GKCC BEBB
Aanvraag subsidie Kon Judoclub Lokeren (Buitenbeentjes)
o Organisatie GJudo tornooi
o Verwacht aantal deelnemers : 85
o Nationaal G-sport tornooi : Gezien dit specifiek karakter en de sportraad zich in
het verleden specifiek heeft geëngageerd om de G-Sport te ondersteunen werd
hiervoor een hogere subsidie van 350 Eur toegekend. Dit voornamelijk omdat
het moeilijk is om sponsoring te krijgen voor dergelijke evenementen en er toch
redelijk wat kosten mee gemoeid zijn (zaal, scheidsrechters,...).
o Te storten op BE 66 7330 l-661 7443 - BIC KREDBE??
o Adres Kazernestraat 95, 9160 Lokeren
Aanvraag subsidie Molenkrekels
o Organisatie wandeltochten voor mensen met een beperking : 2 jul
o Verwacht aantal deelnemers : 100- 150
o Vlaams niveau G-Sport : Gezien dit specifiek karakter en de sportraad zich in het
verleden specifiek heeft geëngageerd om de G-Sport te ondersteunen werd
hiervoor een hogere subsidie van 350 Eur toegekend naar analogie met vorige

evenement.

o
o
a

a

Te storten op BE 81 068245739524 - BIC GKCC BEBB
Adres : Krekelstraat 17,9160 Lokeren

Subsidie G-Tornooi Badminton Lokerse BCs
o Gezien dit specifiek karakter en de sportraad zich in het verleden specifiek heeft
geëngageerd om de G-Sport te ondersteunen zal ook hiervoor een subsidie van
350 Eur worden toegekend naar analogie met et vorige evenement.
o De Secretaris zal de betrokkene hiervan op de hoogte stellen.
Toelage Sportraad
o Begroting opgemaakt
o Budget voorzien (18.000 Eur)
o Visum aangevraagd
o Officiële aanvraag zal nu worden verstuurd door de secretaris

4. Algemene Vergadering 23 MeiStadhuis

o
o
o
o
o
o

Naar analogie met de vorige jaren zou er opnieuw een AV eind mei moeten
worden georganiseerd.
Bedoeling is dit te doen op 23 Mei om 20 u op het stadhuis.
Elke zal de zalen reserveren (is ondertussen gebeurd)
Doel is zeker de nieuwe regels opgelegd door het stadsbestuur uit te leggen en
ook de daaruit voortvloeiende nieuwe statuten (politieke vertegenwoordiging)
van de Sportraad voor te leggen.
Alhoewel dit momenteel niet aan de orde is, kunnen op dat moment ook nog
andere aanpassingen worden voorgelegd (benaming RVB <+ kernraad, AV (}
werkveldvergadering, forum).
Eventuele bijkomende agendapunten dienen zo snel mogelijk worden
doorgegeven.
J

Verslao Veroaderino Raad Van Bestuur 0B An r 2019
5. Voorbiie activiteiten

o
o
o
o
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23 Feb ; AVLO : Start to run 0 -> 5 km
8 en 9 mar : D.l.O.P. : filmdagen ter voordelen van D.l.O.P. (OLVC)
9 Mar : WTC Ledecrossers : Top Rit 75 km en FT Dirk & Hubert 50 km
9 Mar; Sportdienst : Fietswijding
23 Mar : VC Panda's : Time out fuif
30 Mar : Aurora Vzw : Gala
12 en 19 Mar : Sportdienst : Valinitiatie voor actieve 55+
5 Apr : Volksspelen voor senioren

6. Overzicht toekomstige activiteiten

o
.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

9-12 Apr : Sporting Lokeren : Paasstage
12,13 en 1-4 Ap : D.l.O.P. : Dansshow (CC Lokeren)
22 Apr : TC Reinaert : Friends en Family Day
22 Apr : D.l.O.P. : Vlaams kampioenschap modern, jazz, showdance (Sporthal)
28 Apr : PC Reynaert : Provinciale interclubbeker
1 Mei : Aurora workshop Spoele
1 Mei : VSDC : Nieuw wetboek venootschappen en verenigingen van kracht

4 Mei :sportdienst: Dauwfietstocht
4 Mei : WTC't Hemelrijk : MemorialSchoeters
4 en 5 Mei : Turnkring VGL : Turngala
5 Mei : Lokerse BC : G-Tornooi Badminton
19 Mei : AVLO ; Beker van Vlaanderen
15 Jun : FC Eksaarde : Huldiging 50 jarig bestaan op stadhuis
22 Jun : VC Panda's : Grastornooi
6 Jul : SWEM : Openwatercriterium Zeilmeer H-G Molenstraat
5AuB:Sportdienst : Kermisfietstocht
13 Sep : Sportdienst : Sneukelfietstocht
24 Sep : Theatervoorstelling "En garde" Torenstraat (onder voorbehoud)

7. Sportdienst
a

ln het college van 25/2/2019 werd beslist

o
o
o

o

Artikel

I

:

: Aan paardensportvereniging Kruisridders Eksaarde-Doorslaar een

principiële goedkeuring te geven voor de aankoop van een weiland.
Artikel 2 : Vastlegging van het subsidiebedrag van 15.000 euro volgens de
ingediende raming op Bl 074000 AR 66410000 .
De motivering van deze beslissing is de volgende : De aankoop van een
weiland, specifiek voor paardensport, kan aanzien worden als een investering in
sportinfrastructuur. Dit, omdat het beschikken over een grond/weiland de enige en
basisvoorwaarde is voor de beoefening van deze sport.

Sporters beleven meer
o Oproep zo veel mogelijk de # te gebruiken op sociale media
o Nieuwe categorie gezinssport toegevoegd
4

Verslaq Verqaderinq Raad Van Bestuur 0B Apr 2019
a

a

a

o

o

a

a

li

t

Project X
o De piste werd onderzocht door o.a. AVLO, Sporting Lokeren, Aurora, De
Dam, VC Panda's, WTC Hemelrijk maar geen enkel project was, gezien de
zeer korte termijn, rijp om te worden ingediend zeker omdat er ook maar
3 projecten in heelVlaanderen zullen worden weerhouden.
Vanaf LlLlzOzO zal het verplicht zijn op een publiek evenement om te werken
met herbruikbare bekers.
o Dit gaat zowel om evenementen/activiteiten georganiseerd door Stad
Lokeren als diegene die doorgaan op het grondgebied Lokeren.
o Publiek = alles dat niet in een privé-tuin en niet op uitnodiging plaatsvindt.
o De enige uitzondering is er als er 9O%o zuiver gescheiden afval wordt
aangeboden. Dit is vb. haalbaar voor kampen, waar we erop kunnen
toezien dat alle brikjes in de blauwe zak belanden, ... . Voor grotere
evenementen maar evengoed voor alle fuiven is dit niet realistisch.
o Vanaf t/L/2022 geldt hetzelfde voor etenswaren.
Het college heeft beslist een subsidieaanvraag in te dienen bij Sport Vlaanderen
via de oproep "sport en beweging in publieke ruimte". Het dossier omvat de
ombouw van het stationsplein van Eksaarde tot een natuurlijke en
beweegvriendelijke ontmoetingsplek.De kosten voor de inrichting kunnen voor
50% gesubsidieerd worden met een maximum bedrag van 100.000 euro. Gezien
de korte deadline van de oproep (29/3/2OL9) werd ervoor gekozen dit 'reeds
opgestart' project in te dienen.
Oproep Monitoren Buitenspeeldag 24 April op N achtegalen plein. Monitoren
krijgen een (beperkte)vergoeding indien ze deelnemen
Sport Na School (SNS) : stand van zaken
o Nu 2-tal groepen van 20 à 25 personen die sportinitiaties volgen op de
school zelf
o Er wordt getracht om nieuwe sportvormen te introduceren om de lln
warm te maken om te participeren
o De SNS pas blijft bestaan maar blijkt minder succes te hebben gezien de
lln in bestaande lessenreeksen moeten instappen.
o Bart Nonneman is verantwoordelijk voor de samenstelling van het aanbod
in samenspraak met de sportdienst, de clubs en de commerciële
organisaties
G ratis vrijwilligersverzekeri ng
Het engagement van de vele vrijwilligers aan een warme en solidaire Vlaamse
samenleving is van onschatbare waarde. De erkenning die de samenleving en
overheid kan uitdrukken voor dat vrijwillig engagement, zit in het creëren van
een vrijwilligersvriendelijk klimaat. Daarom zorgt Vlaanderen voor een gratis
vrijwilligersverzekering. Je kan bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht
vanaf 1 april om je erkenningsnummer voor deze verzekering aan te vragen.
Meer info op de website
Oproep JLS 13 juni 2019 : Zoals vorige jaren wordt opnieuw een Jong Lokeren
Sport beurs georganiseerd. Enkele verenigingen hebben al ingeschreven maar we
zoeken uiteraard nog andere verenigingen die willen deelnemen.

8. Sportgala 21Dec
5

,

p
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Volgend sportgala is op 21 Dec
Vergaderingsportdienst/schepen
o Bekers is mogelijks een verouderd concept en er zou eventueel iets
anders kunnen worden voorzien (handdoeken, sportzakken,....)
o Ongeveer 5O%van de andere gemeenten geeft ook een beker. Anderen
werken met specifieke aandenkens en/of waardebonnen
o De leden van de RVB worden gevraagd hierover eens na te denken

9. Opleidingen en bijscholingen
a

24 Sep : Theatervoorstelling "En garde" Torenstraat (onder voorbehoud).
Dit is een theatervoorstelling die aan de hand van een verhaal over een
(jeugdige) schermer de problemen tracht te schetsen die gepaard gaan

o

o

met het sporten, coachen, trainen.
erd.be/ensarde
o Meer info op de website httos://www.u
o Deze voorstelling wordt georganiseerd door Sport Vlaanderen en deze zou
als introductie gratis worden aan geboden aan Lokeren.
o Vanuit de sportdienst zou dit als een bijscholing worden beschouwd.
N ieuw: Dyn amo Project orga n iseert bijschol ingen verenigin gen recht
o ln de plenaire vergadering van de federale Kamer van
Volksvertegenwoordigers van 28 februari 2019 werd het nieuwe Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen (WVV)goedgekeurd. Hiermee is de
derde pijler van de hervormingen met toepassing op vennootschappen en
verenigingen aan de beurt, na de hervorming van het insolventierecht en
het ondernemingsrecht in 2018. Op L mei 2019 treedt het nieuwe
wetboek in werking.
o Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen creëert een
nieuwe definitie voor de vereniging zonder winstoogmerk:
r Een vereniging wordt opgericht bij een overeenkomst tussen twee
of meer personen, leden genaamd. Zij streeft een belangeloos doel
na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zijtot
voorwerp heeft. Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig
vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de
leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in
de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met
dit verbod is nietig.
. De VZW is een vereniging met rechtspersoonlijkheid waarvan de
leden in die hoedanigheid niet aansprakelijk zijn voor de
verbintenissen die de vereniging aangaat.
o De omschrijving in de vroegere definitie dat een vzw geen nijverheids- en
handelsdaden drijft, valt hiermee weg. Gevolg hiervan is dat een vzw
onbeperkt handelsdaden mag uitoefenen en dus ook probleemloos winst
mag maken in het kader van haar doel, zonder risico om als een schijnvzw
te worden beschouwd.
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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.
o Vzw's die oprichten vanaf L mei 2019 dienen zich meteen te conformeren
aan dit nieuwe wetboek. Voor bestaande vzw's moeten de richtlijnen van
het nieuwe wetboek uiterlijk toegepast worden op L januari 2020, zelfs al
zijn de statuten nog niet aangepast.
o Bestaande vzw's moeten hun statuten uiterlijk op 1januari2024, maar
verplicht naar aanleiding van de eerstvolgende statutenwijziging, met de
bepalingen van het nieuwe wetboek in overeenstemming brengen.
o 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.
Op 1 mei 201-9 verandert dus de vzw-wetgeving. Bestaande verenigingen krijgen
iets meer tijd om zich aan te passen. Dynamo Project start vanaf volgende maand
met bijscholingen voor clubbestuurders. De secretaris bekijkt of we nog een
dergelijke vorming kunnen inlassen in Okt 20L9
a

De bijscholing voor "Werken met Google Drive & Google Team Drive" is en

blijft

een interessante bijscholing maar het blijkt moeilijk te zijn dat te organiseren.
Meerdere organisaties bieden dit aan (Bij Dynamo is dit mogelijk maar nogal duur
(per deelnemer), ook bij andere organisaties (vb Eeckhout Academy) is dit duur).
ln ieder geval is altijd een zaal met computers nodig. De deelnemers zouden al
zeker een Google account moeten hebben en zouden een gelijkaardig niveau
moeten hebben. Vooral dit laatste is problematisch binnen de leden van de
sportraad. Er zijn bovendien voldoende on-line curussen te vinden zodat het niet
langer opportuun wordt geacht dit te organiseren.

10. Wielerwedstrijden

o
o
o

Probleem terugbetaling Francorchamps blijft bestaan
Subsidies van 1000 Eur zullen rond Juli worden gestort maar het verschuldigde
bedrag voor Francorchamps zal er worden afgehouden.
SABAM moet betaald worden door de organisatoren en niet door de sportraad;

11. Varia
a

Fitness toestellen Sportraad :
JP Meldt dat de toestellen in Eksaarde verdwenen zijn (zullen normaal

o
o

gezien later terug moeten worden geplaatst).
Gevraagd werd aan Lander Merckpoel of deze toestellen binnen het
inspectieschema van de speelpleintjes kunnen worden vervat.I
7
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Vanessa (Aurora vzw) meldt opnieuw dat hun materieel niet in de schoolte
Spoele kan worden geplaatst. De sportdienst (Elke) reageert daarop dat de
directeur van de school een reorganisatie van de lokalen voorziet en een

oplossing zoekt samen met de technische dienst.
Geert De Borger (AVLO)vraagt of de vertegenwoordiger van Sporting (Geert Van
Laere) meer kan vertellen over het zogenaamde "Master Plan Daknam".
o Geert reageert erop dat dit eigenlijk een project is dat vanuit de stad
wordt aangestuurd en waarbij er bestudeerd wordt of er op de site meer
sporten kunnen worden geïntegreerd.
o Momenteel wordt door een projectbureau de piste bekeken om de site
uit te breiden met
. Een bijkomend voetbalveld voor Sporting
r Een Sportmedisch centrum
r Een Tennismogelijkheid (TC Reinaert)
. Een Padel mogelijkheid
De sportdienst meldt dat er sinds kort ook Padelterreinen beschikbaar zijn op de site van
Everslare (één van de twee voetbalvelden werd opgeofferd om plaats te maken voor drie
padelterreinen
Geert De Borger wenste ook nog te melden dat hij opgemerkt had dat er bij een van de
activiteiten tijdens de krokusvakantie problemen waren bij de begeleiding. Er was slechts
één monitrice voorzien voor een fiets- step activiteit en deze had duidelijk problemen
om de kinderen in de hand te houden.

Einde vergaderin g 22uL9

Volgende vergadering RVB : 6
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