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VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
DONDERDAG 12 Feb om 20 u
Vergaderzaal Sportcomplex

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

1. Goedkeuring vorig verslag
Geen opmerkingen ontvangen dus verslag goedgekeurd
2. Kasverslag
Het beschikbaar bedrag begin 2015 (situatie 1 Jan ) was als volgt :
Kas : 50,60 Eur
Spaarrekening : 4057,68 EUR
Zichtrekening : 7264,73 EUR
Het beschikbaar bedrag na alle reeds uitgevoerde betalingen (sportraad, etentje,..) is nu (situatie
12 Feb ) als volgt :
Kas : 46,60 Eur
Spaarrekening : 4057,75 EUR
Zichtrekening : 4719,23 EUR
Het visum voor de toelage sportraad werd ondertussen door Elke aangevraagd, de secretaris
heeft een brief naar de stadsontvanger opgestuurd en het Schepencollege heeft besloten dat de
sportraad opnieuw een toelage van 18.000 Eur krijgt (moet normaal nog gestort worden)
Senioren hebben, naar analogie van vorig jaar ook een etentje georganiseerd (Kantine). Vorige
RVB werd dit goedgekeurd. Uiteindelijk waren er 23 personen (12 Eur) wat het totaalbedrag op
276 Eur brengt. Dit werd reeds betaald.
Op donderdag 30 april is er sportdag 50+ in Lebbeke. De seniorenwerkgroep zou graag net als
vorig jaar een (gratis) bus inleggen naar Lebbeke (offerte 318€). Dit is niet zoals bij de
seniorgames dat deze factuur nadien terug betaald wordt.
Gezien dit binnen het budget voor de seniorenwerking valt wordt het inleggen van de bus
goedgekeurd voor een bedrag van 318 Eur.
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Subsidieaanvraag Judoclub Lokeren voor hun hun “beker der topjudoka’s” die is doorgegaan
zaterdag 17 jan. Gezien er geen RVB werd bij de uitnodiging voor het etentje RVB gevraagd of er
geen bezwaren waren.




Aan : Judoclub Lokeren VZW
IBAN : BE66 7330 1661 7443
Mededeling : Subsidie Tornooi JC Lokeren, Landelijk niveau

Gezien er geen bezwaren waren werd het voorziene bedrag (200 Eur) toegekend voor dit
evenement (en reeds betaald). Het wordt in dit verslag hernomen gezien het anders nergens
zou geacteerd staan.
Subsidieaanvraag PC Reynaert voor het inrichten van het Belgisch kampioenschap voor de jeugd
op 14 Mei (Oude Bruglaan)




PC Reynaert Oude Bruglaan 49 9160 Lokeren
IBAN : BE73 0682 3442 3260
Belgisch kampioenschap Petanque Jeugd (landelijk +/- 200 deelnemers)

Gezien dit als Landelijk tornooi wordt beschouwd wordt een bedrag van 200 Eur toegekend
Subsidieaanvraag Lokerse Minivoetbalkern (LMV) voor de Beker van Lokeren minivoetbalcup op
vrijdag 22 Mei (Sportcomplex)




Lokerse Minivoetbalkern (LMV) Sinaaistraat 13, 9160 Lokeren
IBAN : BE94 4433 7934 8114
Lokaal tornooi (+/- 50 deelnemers)

Gezien dit als lokaal tornooi wordt beschouwd met een beperkt aantal deelnemers wordt
een bedrag van 100 Eur toegekend
3. Evaluatie voorbije activiteiten















09 Dec : Jury Sportlaureaten
10 Dec : AV Sportraad (stadhuis)
12 Dec : Sportdag 50+ (Seniorenwerking)
12 Dec : Tornooi PC Reynaert (winst naar goede doel)
13 Dec : Dag van de trainer (Topsporthal Gent)
13 Dec : AVLO City Trail
16 Dec : Sportelviering 2014 (Schepen, secretaris en sportdienst zullen gaan)
20 Dec : Sportgala
16 Jan : Etentje RVB
16 Jan : Orka Duikinitiaties
17 Jan : JC Lokeren : Beker der topjudoka’s
30 Jan : 13de Pandaquiz
04 Feb : Kindertornooi TC Reinaert
08 Feb : Veldloop AVLO met honderden deelnemers van meer dan 40 verschillende clubs
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4. Sportgala : Evaluatie










Optredens sportverenigingen waren goed :
o Turnkring voor Geest en Lichaam vzw
o Lokerse Dansclub
Hoofdact CABARET BICYCLET viel wat tegen. Bij het binnenkomen en tijdens de receptie was
alles goed te verstaan maar in de sporthal zelf was de akoestiek niet goed genoeg. Bij het
kiezen van een act voor het volgende sportgala moet daar zeker rekening worden gehouden
Presentatie : Joyce OK en mag voor volgend jaar opnieuw worden gevraagd
Via de schepen werd Van Eetvelde weer bereid gevonden om de receptie te sponsoren en de
schepen doet zijn best om dit opnieuw te verkrijgen voor volgend jaar.
Inge haar zuster heeft weer voor de hapjes gezorgd en opnieuw was er meer dan genoeg.
De hulp van de studenten, brandweer en vrijwilligers was OK.
Er waren problemen met de micro (die bleef niet in de goede positie staan). Zou volgende
keer opgelost moeten worden (J-P).
De presentatie was niet overal te volgen. Volgend jaar zouden er best twee schermen
worden gebruikt (J-P) en zou het kleurenschema moeten worden herzien.

5. Overzicht toekomstige activiteiten

























14 Feb : Vzw Torenschutters : Schaal Gouverneur
14 Feb : BBC Lokeren : Valentijnsquiz
22 Feb : ITF Taekwon-Do : Belgische kampioenschap (subsidie sportraad)
22 Feb : WTC De Ledecrossers : Cyclo Toprit
22 Feb : LZV : Voorjaarsmeeting
27 Feb : DVC 12de Vollebalquiz
28 Feb : Laureaten O-Vl (Concertzaal van de Bijloke te Gent)
28 Feb : Sportdienst Monitorenopleiding EHBO
7 Mar : Sportdienst : Fietswijding
7-8 Mar : Turngala Turnkring (Cultureel centrum)
8 Mar : AVLO start to run
12 Mar : RVB
14 Mar : WTC Ledecrossers : Fietstochten
15 Mar : WTC Raepespurters : Cyclotochten
15 Mar : Omloop van het Waasland
13-17 Apr : SKLD/Daknam/sportdienst : Paasstage voetbal
13-17 Apr : TC Reinaert : Paasstage tennis
25 Apr : Sportdienst Monitorenopleiding EHBO
30 Apr : Sportdag 50+ (Lebbeke).
14 Mei : PC Reynaert : BK Petanque jeugd
18 Mei : Sportdienst Monitorenopleiding Algemene Info
22 Mei : Sportdienst Monitorenopleiding Methodiek/Didactiek
22 Mei : LMV : Beker van Lokeren Minivoetbal
19 Dec : Sportgala
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6. Subsidiëring activiteiten






Project eenzelfde type fitnesstoestellen te installeren in Eksaarde als deze in de Sportlaan. Na
ietwat aandringen hebben we een offerte binnen van IDEMA.
Als locatie blijkt de Spletterenstraat een goede mogelijkheid te bieden maar mogelijks is het
rusthuis van Eksaarde een betere locatie. Een werkgroep onder leiding van J-P (is van
Eksaarde) met Hilde (woont in de buurt) en Patrick wordt opgericht.
Mandaat :
o Contact opnemen met de buurtverenigingen
o Bepalen beste locatie
o Uitwerken voorstel te plaatsen toestellen (max 10.000 Eur)
Via de jeugddienst werd geopperd dat Bar/streetworkout (calisthenics) eventueel een
project voor de sportraad kon zijn. Na overleg door de RVB werd dit echter niet als
opportuun gezien en wenst men zich (momenteel) te blijven focussen op (outdoor)
fitnesstoestellen.

Via de LMV (Lokerse Minivoetbalkern) was er een aanvraag voor het aankopen van hesjes. De
aanvraag werd nu ook ondersteund door de VC Panda’s, de BBC Lokeren en de HKW Lokeren.
Hun vraag is voor 30 hesjes (liefst oranje), met het logo van de sportraad (voor de
herkenbaarheid) en in beheer van de zaalwachters (sportdienst??).
Na overleg werd beslist dat een dergelijke aankoop niet opportuun is gezien de sportraad
geen precedent wil scheppen door iets aan te kopen dat als specifieke uitrusting voor de
verenigingen kan worden aanzien. Bovendien wenst de sportdienst het beheer van deze
hesjes niet op zich te nemen gezien dit tot discussies kan leiden bij verlies of bij beschadiging.
De secretaris zal de LMV verwittigen.

7. Wijziging Subsidies
Gezien het grote verschil tussen de impulssubsidie 2013 en 2014 toegekend aan de AVLO wenste
de vertegenwoordiger (Geert) het systeem te evalueren. De sportdienst heeft reeds enkele
simulaties uitgevoerd maar de RVB werd gevraagd zelf eens na te denken over een billijke
verdeling van de punten (subsidies). Hiervoor werd een blad rondgedeeld met :




de basisprincipes voor de impulssubsidie (Jeugdwerking kwalitatief beter maken door het
stimuleren van het inzetten van gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en
jeugdsportcoördinatoren)
het beloningsysteem (enerzijds het bijscholen van hun begeleiders en coördinatoren en
anderzijds Het inzetten van gediplomeerde begeleiders en coördinatoren voor de
jeugdwerking)
de criteria
o Criteria bijscholen :
 Volgen van cursussen die aanleiding geven tot een (hoger) VTS diploma
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 Volgen van technische bijscholingen
 Organiseren van cursussen of bijscholingen
o Criteria inzetten :
 Inzet van gediplomeerde trainers (0,02 x aantal uren x waardering)
 Inzet van gediplomeerde coördinatoren
de mogelijke verhouding tussen de criteria bijscholing en inzet van jeugdbegeleiders en
jeugdsportcoördinatoren (50/50, 40/60, 30/70, 20/80 en 10/90).

Na een woordje uitleg door de secretaris en een ronde van de tafel werd een informele
stemming gehouden en was er één lid die stemde voor 40/60, 4 voor 30/70 en 2 voor 20/80. De
rest van de aanwezigen stemden niet mee. Dit maakt een verhouding van 28,5/71,5. Momenteel
is de verhouding 27/73 wat eigenlijk niet zo heel veel verschilt van wat men denkt dat de
verhouding moet zijn. Ondanks dat is de sportdienst wel bereid de verhouding voor de inzet te
verhogen. Daarvoor zal een nieuw voorstel worden uitgewerkt door de sportdienst.
8. Sectievergaderingen





Sectievergaderingen zouden normaal opnieuw moeten worden georganiseerd in Feb/begin
Maart. Sectie 4 heeft reeds een vergadering gepland (19 Feb) maar het nut van de
sectievergaderingen worden in twijfel getrokken.
Consensus was er dat er beter een tweede Algemene Vergadering wordt georganiseerd (eind
mei begin juni) waar de verenigingen de nodige informatie zouden krijgen en er eventueel
ook een infosessie zou kunnen worden georganiseerd. Hiervoor zouden dan wel de statuten
en het huishoudelijk reglement moeten worden aangepast. De secties zouden blijven
bestaan maar zouden maar samenkomen op eigen verzoek of indien er een specifiek
onderwerp is dat hun aanbelangt.
De secretaris zal tegen de volgende vergadering een voorstel voor nieuwe statuten en
huishoudelijk reglement uitwerken.

9. Sportdienst
Vraag advies infrastructuurfonds-dossiers




Afrekeningsdossier SK Lokeren Doorslaar voor de aankoop van 16 doelen voor U6.
Afrekeningsdossier boogschuttersgilde Sint-Sebastiaan Lokeren voor herstellingen aan de
wip en aankoop jeugdbogen.
Aanvraagdossier TK Voor Geest en Lichaam voor aankoop valmat, valmatkar,
minitrampoline

RVB geeft positief advies op de drie dossiers
Vraag advies Loopomloop
De sportdienst, samen met AVLO en een student die zijn bachelor proef doet hebben een
omloop uitgewerkt van 15 km (drie lussen van 5 km) die door BLOSO zal worden gesponsord.
Alle vergunningen zijn nu binnen. De indicatieplaatsjes moeten nog worden aangekocht en
geplaatst. De inloopdatum wordt gepland op 26 Apr (VM) samen met de opening van de Fito-meter, de verplaatsing van de Fitness toestellen en een start to run.
Eerste positief advies RVB 20/11/14, nu ook positief advies
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10. Varia











Verdienstelijke Lokeraar => Frans De Bondt (kandidaat Cultuurraad)
Deelname sportraad aan AV cultuurraad is niet echt interessant. Wel was er een spreker
(Christophe Laureys) die een voordracht gaf over facebook welke ook interessant zou kunnen
zijn voor een AV sportraad. Secretaris zal mail sturen naar Cultuurraad dat we enkel zullen
deelnemen indien er (sport) gerelateerde onderwerpen zijn.
De volgende bijscholing dynamo zal doorgaan op dinsdag 31 Maart 2015 (Fondswerving en
sponsoring). Inschrijving kan enkel via de website van Dynamo. Dit kan mogelijks tot
problemen zorgen bij het inschrijven.
Mogelijke vormingen/sprekers op de AV sportraad :
o Voordracht ‘professionalisering en tewerkstelling in de sportsector’ : Te weinig
sportclubs zijn daarbij betrokken. Deze voordracht wordt als NIET interessant
beschouwd.
o Change Mgt in de sport (Anton Maes ISB) : Opnieuw niet echt veel sportclubs die bij
een dergelijke vorming baat hebben. Deze voordracht wordt als NIET interessant
beschouwd.
o Facebook (Christophe Laureys Lokeren Leeft) : Hier is de consensus dat vele clubs
met de sociale media experimenteren en hier baat kunnen bij hebben.
Agentschap Sport Vlaanderen :
Om de dienstverlening voor alle Vlamingen en alle sportorganisaties efficiënter,
transparanter en klantgerichter te organiseren, besliste de overheid om al haar
bevoegdheden i.v.m. sport vanaf 1 januari 2016 te bundelen in één agentschap Sport
Vlaanderen. Het agentschap Bloso en de sportbevoegdheden van het departement CJSM
(Cultuur, Jeugd, Sport en Media) zullen daarbij samensmelten.

TC Reinaert : Mogelijkheid overdekte tennispleinen => Contact opnemen met de gemeente
VC Panda’s :
o Nieuw systeem reserveren materieel sportdienst lijkt omslachtig en niet bruikbaar
=> Sportdienst meldt dat te veel materieel verdwijnt of wordt beschadigd. Dit is niet
langer houdbaar en daarom worden er strengere regels opgesteld maar het juiste
systeem is nog niet beslist. Scholen en verenigingen krijgen nog een mail
o Sommige kinderen worden geweerd uit de sportzaal omdat ze niet het juiste
schoeisel hebben
=> Sportdienst meldt dat dit normaal is en ook voldoende geafficheerd is in de
sporthal. Anders wordt de vloer te vuil en of beschadigd.
o De Tribunes staan meestal niet klaar voor de wedstrijden
=> Sportdienst zoekt dit uit.
o Vele verenigingen vinden de taverne XAVI te duur. Deze cafetaria wordt echter via
een concessie uitgebaat en deze is zeker nu nog niet afgelopen.

Volgende vergadering RVB : Vergaderzaal Sportcomplex 12 Mar 14
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