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VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

6Mei om20u
Vergaderzaal Sportcom plex

Website www.soortra
lokeren.be
E-mail : Patrick.van.hooste@lokeren.be

Aanwezig

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

Verontschuldigd Geert De Borger, Stefaan Atmani, Bart Staes,
Start Vergadering : 20 u 05

1. Goedkeuring vorig verclag
Op vraag van het diensthoofd sport werd de inhoud van de interne nota aangaande de

adviesraden verwijderd. Er werden verder geen opmerkingen ontvangen. Het verslag werd
goedgekeurd.
2. Toekomst sportraad
a

Politiek moet er niet veel veranderen (op het uitnodigen van de fracties na). Vorige
vergadering werd dus beslist om de statuten slechts beperkt te wijzigen. Een voorstel
werd rondgestuurd en daarop werden enkele opmerkingen ontvangen die dan in een
eerste revisie werden vervat en ook overgemaakt aan de leden van de RVB.

o

Op deze laatste revisie werd nog één opmerking geformuleerd (Art 5 : Geïnteresseerd€
inwoners). Na deze aanpassing werden de statuten goedgekeurd. Een afschrijft van de
nieuwe statuten is te vinden op het einde van het verslag.
De statuten zullen ter goedkeuring meegestuurd worden met de agenda voor de AV van
23 meizodat die tijdens de AV kunnen worden goedgekeurd.

O

O

De secretaris zal (na goedkeuring op de AV) een brief sturen naar het college met daarin
de samenstelling van de sportraad en de RVB en de statuten.

a

Vanuit de Burensportdienst is er een vraag om mee te werken in een
maar dit is verschoven tot na de zomer

3. Financiën
a

Kas : 59,6 EURO

Zichtrekenin g : 2225,06 Eur
Spaarrekeni ng : 21..570,65 EU

r
o

R

Betaling optredens sportgala : probleem storting Aurora Dans vzw (100 Eur) opgelost

Sportdag 50 + 9 Mei in Hamme : bus naar Hamme vastgelegd : 318 Eur.
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a

Subsidie G-Tornooi Badminton Lokerse BCs
o Gezien het specifiek karakter van dit evenement en gezien de sportraad zich in
het verleden specifiek heeft geêngageerd om de G-Sport te ondersteunen werd
beslist om naar analogie met de subsidie voor het Krekeltornooi en de
Wandeltocht Emiliani ook hiervoor een subsidie van 350 Eur worden toe te
kennen.
o De Secretaris heeft de betrokken club hiervan op de hoogte gesteld maar geen
reactie gekregen.
o Er zal dus geen subsidie worden toegekend

a

Aanvraag Subsidie EnkeltornooiTC Reinaert 11tot en met 2t juli 2019 (Nat Niveau)
o Top 3 Enkeltornooi van Oost-Vlaanderen bestaande uit twee luiken:
. L. 'Belgian Circuit' in hoogste Heren- en Damesreeksen (zgn.
'sterrentornooi') met spelers uit alle provincies (ong. 70 deelnemers
waarvan minstens een tiental Belgische Top 100-spelers).
. 2.'Hel Nieuwsblad Criterium': 16 reeksen Dames en Heren met ruim 300
deelnemers uit alle Vlaamse provincies en in verschillende

o
o
o

leeftijdsreeksen.
Tijdens het tornooi worden over 10 dagen meer dan 400 wedstrijden
georganiseerd met spelers van over gans België en ontvangen we meer dan 2000
bezoekers voor wie de toegang gratis is.
IBAN : BE27 O0L205639773
Op naam van : VZW Tennisclub Reinaert, Groenstraat 29- 9160 LOKEREN

Beslissing RVB : Toekenning van een subsidie van 200 Eur (Nationaal
niveau)
Aanvraag Subsidie GP Lokeren AVLO
o Op zondag 23 juni 2019 organiseert AVLO vzw voor de 12e maal de Grote Prijs
Stad Lokeren. Deze ínternationale atletiekwedstrijd draagt opnieuw het Flanders
Cup-label. Enkel de beste atletiekwedstrijden in Vlaanderen kunnen dit label
behalen.
o Meer info en uurschema is te vinden via www.gpstadlokeren.be.
o Vorig jaar werd voor dit evenement uitzonderlijk een subsidie van 2000 Eur

toegekend.

o

o

Na discussie binnen de RVB werd geacht dat, alhoewel dit een uitzonderlijk
evenement is, de subsidie zal beperkt worden tot deze van een internationaal
niveau (250 eur). Andere verenigingen hebben immers ook evenementen die ze
meer glans zouden kunnen geven indien ze de deelnemers startgeld zouden
geven of hun reiskosten zouden betalen. Deze clubs hebben echter zelf beslist
deze evenementen zelf te bekostigen (zonder een aanvraag in te dienen voor
uitzonderlijk niveau).
Eigenlijk is de RVB de mening toegedaan dat de AVLO wel meerdere "uitzonderlijke"
activiteiten organiseert en dat zij eigenlijk ook subsidies zouden moeten kunnen
krijgen voor o.a. de City Trail en de straatloop. Spijtie genoeg laat het reglement dit
echter niet toe (slechts eén subsidie per vereniging per jaar)

Beslissing RVB : Toekenning van een subsidie van 250 Eur
(lnternationaal niveau)
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a

Toelage Sportraad
o Begroting opgemaakt
o Budget voorzien (18.000 Eur)
o Visum aangevraagd
o Officiële aanvraag werd verstuurd door de secretaris
o Toelage gestort op de rekening

4. Algemene Vergadering 23

o
o
o
o
o

Meistadhuis

Naar analogie met de vorige jaren zou er opnieuw een AV eind mei moeten
worden georganiseerd. Beslist werd dit te doen op 23 Mei om 20 u op het
stadhuis. Elke heeft ondertussen de zalen gereserveerd.
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.
Het opnemen van de aanwezigen zalJP en Martin doen
Het schenken van de dranken zal gebeuren door JP in samenwerking met
Annemie en Katleen
Eventuele bijkomende agendapunten dienen zo snel mogelijk worden
doorgegeven.
o Het sportgala kan aangekondigd worden en de kandidaten voor de
optredens kunnen gevraagd worden. (zie ook pt 8l
o Er kan voorgelegd worden dat het indienen van de kandidaturen
elektronisch moet gebeuren (Google forms) (zie ook pt 8)
o Aankondigen Vorming wijziging verenigingsrecht. (zie ook pt 9l
o Dynamo Project organiseert bijscholingen verenigingsrecht (zie ook pt 9)

5. Voorbije activiteiten

o
.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

9-L2 Apr : Sporting Lokeren : Paasstage
12,13 en 14 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
L 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

6. Ovenicht toekomstige activiteiten

o
o
o
o

19 Mei : AVLO : Beker van Vlaanderen
23 Mei : AV Sportraad
15 Jun : AVLO : WDK Lokeren
15 Jun : FC Eksaarde : Huldiging 50 jarig bestaan op stadhuis
J

il
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
.
o

22 Jun : VC Panda's : Grastornooi

23 Jun : AVLO : GP Lokeren
23 Jun : WTC Ledecrossers : FT Geert Dierinck 65/40 km

Openwatercriterium Zeilmeer H-G Molenstraat
Lt-21Jul : TC Reinaert :Top 3 Enkeltornooi
4 Aug : GP Stad Lokeren - Ereprijs Roger De Neef : Rit Heiende
5Aug:Sportdienst : Kermisfietstocht
7 Aug : GP Stad Lokeren - Ereprijs Roger De Neef : Rit Bergendries
9 AuB : GP Stad Lokeren - Ereprijs Roger De Neef : Rit Doorslaar
l-8 Aug :TC Reinaert : Dubbeltornooi
13 Sep : Sportdienst : Sneukelfietstocht
24 Sep : Theatervoorstelling "En garde" Torenstraat (onder voorbehoud)
6 Jul : SWEM :

2I

Dec : Sportgala

7. Sportdienst
a

Sponsordossier Julie Lambrechts (topsportondersteuning) :
o Julie doet Boccia (G-Sport) en wordt momenteel nog niet gesponsord door
Parantee. Stad Lokeren kreeg de vraag of de stad eventueel financieel
wilde steunen. Gezien dit binnen de stad niet voorzien is werd de vraag
via de sportdienst aan de sportraad gesteld.
o Alhoewel het reglement voor de subsidies van tornooien en evenementen
een specifiek luik heeft ter promotie van G-Sport voorziet dit echter niet
in het sponsoren van organisaties en/of personen maar enkel van
activiteiten (evenementen).
o Bovendien is de sportraad van mening dat dit een precedent zou zijn
gezien er in Lokeren wel meer (G-)sporters zijn die gebaat zouden zijn met
een individ uele sponsoring.

Beslissing RVB : Betrokkene zal niet gefinancierd worden door de
sportraad
O

Moeten clubs soms leden weigeren? Hoe wordt hiermee om gegaan?
o Naar aanleiding van een krantenartikel waar een moeder beklag deed dat
haar zoon geweigerd werd in een voetbalclub wegens "niet goed genoeg"
werd gepolst naar de geplogenheden binnen de Lokerse clubs.
o Hierbij bleek dat bepaalde clubs er een erezaak van maken om niemand te
weigeren maar dat bij andere clubs de zaken wat moeilijker liggen gezien
er onvoldoende accommodatie is en/of niet voldoende begeleiding kan
worden voorzien voor alle kandidaat leden.
o Blijkbaar kunnen er dus redenen zijn om spelers te weigeren of niet langer
bij de club te laten. Dit is uiteraard spijtig maar is in sommige gevallen
onvermijdelijk. Het afwijzen van leden zou echter best gebeuren door
iemand met voldoende tact zodanig dat de afgewezen kandidaat leden
niet met een trauma overblijven.
4
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Sporters beleven meer
o Oproep zo veel mogelijk de # te gebruiken op sociale media
o Nieuwe categorie gezinssport toegevoegd
o 1-3L Mei worden de buitensporten opnieuw in de kijker gezet (12-18 j)
o ln Mei ook watersporten in de kijker (Zeilmeer Del Mare doet mee)
o Meer info op de facebookpagina van de sportdienst
Sport Na School (SNS) : stand van zaken
o 2 Deelnemende scholen (VTl en Atheneum). Doelgroep zijn de leerlingen
van de Lste graad
o lnitieel 2-tal groepen van 30 personen die sportinitiaties volgen op de
school zelf. Een 1.5 tal per groep blijft deelnemen aan de sporten.
o Er wordt getracht om nieuwe sportvormen te introduceren om de lln
warm te maken om te participeren
o De aanvraag voor een derde jaar is ingediend.
o Er worden nog verenigingen gezocht die mogelijks na de schooluren
initiaties willen aanbieden. Contactpersoon : Jappe Kasteleyn
(Ja ppe. Kestelevn (D lokeren. be)
Oproep JLS 13 juni 2019 : Zoals vorige jaren wordt opnieuw een Jong Lokeren
Sport beu rs georganiseerd.
o Tennis melde dat de tennisschool enkel in de voormiddag zou kunnen
deelnemen
o Volley was nog trainers aan het zoeken
o Voetbalcel is nog trainer aan het zoeken maar Leroy (SKLD) wil wel verlof
nemen
o Basket is mogelijks een optie (Tony Coussens)
VTaag advies AFREKENDOSSIER SUBSIDIE KRUISRIDDERS EKSAARDE-DOORSLAAR
VOOR AANKOOP GROND IFV UITBREIDING OEFENTERREIN
Ingekomen :22 oktober 2018
Aanvraagformulier: inorde

Motivatie:
Documenten:
Dossier:

in orde
in orde
2e aanvraag nog 75.480,21euro te besteden.
Controle aankoop: 25 apirl2019
Facturen:
Ingebrachte facturen op 28 februari 2019 :40.742,83
euro inclusief notariskosten, 30.000 euro aanvaard.
Geraamde bedrag was 30.000 euro
Betalingsbewijs in orde

Advies sportraad:
De sportraad geeft gunstig advies voor de uitbetaling van 15.000 euro aan

Kruisridders Eksaarde-Doorslaar voor de aankoop van een oefenterrein.
De nodige betalingsbewijzen ten beloop van dit bedrag zijn in orde.
Aan het College van Burgemeester en Schepenen wordt bijgevolg voorgesteld
een bedrag van 15.000 euro uit te betalen in 2019 aan Kruisridders EksaardeDoorslaar, conform het reglement.
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Vraag advies SUBSIDIE DANSSCHOOL DIOP VOOR AANKOOP SPIEGELS EN
MUZIEKINSTALLATIE

Ingekomen : 28 februari 2019

Aanvraagformulier: inorde

Motivatie:
Documenten:

in orde
in orde
Huurovereenkomst: DIOP huurt danszalen van de stad
Nog te besteden bedrag: 25.000 euro
Motivatie:
De vereniging wenst over te gaan tot de aankoop van spiegels en een
muziekinstallatie voor het geven van danslessen.
Geraamd bedrag voor project: 3.948,75 euro

Advies sportraad:
De sportraad geeft gunstig advies voor de verdere afhandeling van de
aanvraag. Op basis van het subsidiereglement worden volgende zaken

weerhouden:
o Aankoop spiegels
r Aankoop muziekinstallatie
8. Sportgala 21 Dec

o
o

Volgend sportgala is op 21 Dec
Vergadering sportdienst/schepen
o Bekers is mogelijks een verouderd concept en er zou eventueel iets
anders kunnen worden voorzien (handdoeken, sportzakken,....)
o Ongeveer 5O%ovan de andere gemeenten geeft ook een beker. Anderen
werken met specifieke aandenkens en/of waardebonnen
o 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 wordt
wel gevraagd te kilken of er niet naar een modernere versie van een beker
kan worden uitgekeken.

o

o

De sportdienst denkt eraan om de melding van de kampioenen te digitaliseren

(Google Forms). Dit impliceert echter dat kampioenen zelf hun gegevens moeten
ingeven (via een link doorgestuurd naar de verenigingen) of dat iemand van de
vereniging kampioen per kampioen moet ingeven. Dit best al eens aankaarten
tijdens de AV (zie pt 4l
De Turnkring dient alvast hun kandidatuur in om een optreden te geven tijdens
het sportgala. Best tijdens de AV een oproep doen voor kandidaten (zie pt 41.

6
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9. Opleidingen en bijscholingen
o

a

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

met het sporten, coachen, trainen.
o Meer info op de website httos://www ui
derd.be/ensarde
georganiseerd
o Deze voorstelling wordt
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.
o Best al aanmelden tijdens AV (zie pt4)
Nieuw Dynamo Project orga n iseert bijschol in gen veren igingsrecht
o Op 1 mei 201-9 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.
o Vzw's die oprichten vanaf 1 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 1 januari 2020, zelfs al
zijn de statuten nog niet aangepast.
o Bestaande vzw's moeten hun statuten uiterlijk op 1 januari 2O24, 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.
o Dynamo Project start vanaf volgende maand met bijscholingen voor
clubbestuurders. De secretaris bekijkt of we nog een dergelijke vorming
kunnen inlassen in Okt 20L9. Dit kan ook altijdens de AV worden
besproken (zie pt 4)

10. Welenredstrijden
a

Ook deze zomer zal de Grote Prijs De neef worden georganiseerd. Normaal
bestaat deze uit 3 ritten (Spoele, Bergendries en Doorslaar). Door het

faillissement van café De Statie (Spoele) moest een andere oplossing worden
gezocht. Geert Vandamme heeft dan een overeenkomst gesloten met café De
Zaaal (Heiende)waardoor het bestaande parcours niet veel moest worden
gewijzigd. Gezien de start en aankomst echter op een gewestweg plaatsvindt
moest een bijkomende aanvraag worden ingediend. Daaruit bleek dat de eerst
voorgestelde datum (maandag 5 Aug) niet echt geschikt was. Er werd dan voor
zondag 4 Aug geopteerd.

7
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a

De data zijn dus als volgt :
Rit Heiende : 4 Aug

t.,

o
o
o

a

a

a

Rit Bergendries : 7 Aug
Rit Doorslaar : 9 Aug
Er is een probleem opgedoken met het betalen van het lidgeld voor de WTC
Sportraad bij Cycling Vlaanderen. Het voorziene bedrag werd op de rekening
gestort maar werd quasi onmiddellijk teruggestort. Geert Vandamme heeft nu
een nieuw rekeningnummer gekregen alsook een gestructureerde vermelding die
moet gebruikt worden. De penningmeester zal het nodige doen om het lidgeld zo
snel mogelijk te storten.
De voorziene subsidies van 1000 Eur zullen rond Juli worden gestort maar het
verschuldigde bedrag voor Francorchamps zal er worden afgehouden. SABAM zal
door Geert worden aangevraagd maar moet betaald worden door de drie
organisatoren en niet door de sportraad.
Geert Vandamme belegt een vergadering met de drie organisatoren. Deze
vergadering zal doorgaan in café De Taal op 16 mei. De organisatoren dienen
ieder het voorziene formulier voor het organiseren van een wedstrijd
ondertekenen om de WTC Sportraad te ontlasten van iedere vorm van

verantwoordelijkheid

11. Varia
a

o

TC Reinaert plant de aankoop van een defibrillator voor de tennisclub. Er bestaat nog

enige onduidelijkheid waar die moet komen (binnen is goedkoper maar niet altijd
bereikbaar, buiten is duurder). Katleen vraagt of er een vanuit de stad een politiek
bestaat aangaande het gebruik en onderhoud van defibrillators. De Schepen van Sport
meldt dat dit al werd besproken en er een algemene oplossing wordt gezocht
Benjamin vroeg of er naar aanleiding van de lnternationale Dag tegen Homofobie en
Transfobie (17 Mei) een regenboogvlag kan worden uitgehangen door de sportdienst. De
sportdienst stelt dat er al zeker een vlag komt aan het stadhuis maar bekijkt of er ook
nog een vlag aan de ingang van het sportcomplex kan worden gehangen.

,í')
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Volgende vergadering RVB : 20

Jun

Vergaderzaal Sportcomplex om 20 u
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STATUTEN
STEDELIJKE SPORTRIIAD
LOKEREN

Lokeren

Sp ortraad
HOOFDSTUK 1 : Regelgeving

Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur aangaande de inspraak, voorstellen van burgers
en verzoekschriften aan de organen van het lokaal bestuur wordt een Sportraad opgericht.

HOOFDSTUK 2 : Doel
Art

I : De sportraad

heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het
openluchtleven te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en van de
algehele lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de stad.

Art2 : De concrete doelstellingen

a)
b)

c)

d)
e)

f)

en taken zijn onder meer de volgende

:

het deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke sport- en recreatieinfrastructuur overeenkomstig de ter zake geldende wetgeving;
het coórdineren van de sport- en recreatieactiviteiten door het tot stand brengen
van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en
andere kernen (hiema gezamenlijk organisatie te noemen) op het gebied van
competitie- en recreatiesport;
het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de
gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties inzake sport- en
recreatieaangelegenheden en inzake planning en uitbouw van de desbetreffende
infrastructuur;
onderzoek, documentatie en informatie;
het nemen van de op de behoeften afgestemde initiatieven, animatie van de
bevolking, bevordering van de sportbeoefening en de kaderopleiding;
uitwisseling van informatie en samenwerking tussen de sportraad en de andere
adviesraden.

HOOFDSTUK 3

: Samenstelling en sEuctrur

Art 3 : De sportraad moet voldoende representatief zijn en open staan voor alle vormen van
sportbeoefening bij de bevolking. Hlj moet samengesteld uit een algemene vergadering
die op zijn beurt is opgedeeld in secties en die vertegenwoordigd wordt voor de
dagelijkse werking door een Raad Van Bestuur (RVB).

HOOFDSTUK 4 : Algemene vergadering
Art 4 : De sportraad wenst representatief te zijn voor alle voÍïnen van sportbeoefening en
bestaat uit één vertegenwoordiger en plaatsvervanger per vereniging of organisatie, die
behoren tot één van volgende groepen :
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o

alle sportverenigingen en -organisaties, zowel private als publieke, die werken met
vrijwilligers, een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente (bv.
Sportclubs) en daar ook hun zetel hebben;
2o alle sportorganisaties, instellingen,-projecten en scholen zowel private als publieke,
die werken met professionele beroepskrachten, een werking ontplooien op het
grondgebied van de gemeente (bv. commerciële fitnessinstellingen, commerciële
skipistes, sportclubs die personeel tewerkstellen, maneges, ...) en daar ook hun zetel
hebben;
I

Art 5 : De Algemene vergadering kan uitgebreid worden door geïnteresseerde inwoners van
de stad die een zekere affiniteit hebben met sport. Hieronder wordt verstaan personen
die wegens hun sportieve bevoegdheid en/of bekwaamheid positief kunnen bijdragen
tot de werking van de sportraad. Zij moeten voeling hebben met het sportgebeuren in
de stad en daaraan een kwalitatieve meerwaarde kunnen geven.

Art 6 : Een vereniging, organisatie, instelling of geïnteresseerde inwoner die lid van de
sportraad wenst te worden dient een aanvraagte richten aan de raad van bestuur van de
sportraad. Indien betrokkenen beantwoordt aan de in art. 4 of 5 gestelde normen, kan
deze toetreden tot de algemene vergadering. Na erkenning wordt de organisatie,
instelling of geïnteresseerde stemgerechtigd. De modaliteiten worden in het
huishoudelijk reglement vastgelegd.
ArtT : De effectieve en plaatsvervangende leden dienen te voldoen aan volgende
voorwaarden:

a) zij moeten lid zijn van de organisatie die zrj vertegenwoordigen;
b) niet méér dan eén organisatie vertegenwoordigen;
c) de stemgerechtigde leden mogen geen gemeenteraadslid zijn;
d) zij moeten minstens 17 jaar oud zijn.
Art 8 : Tot

de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren:

a) goedkeuringen van de statuten en de ontbinding van de sportraad;
b) samenstelling, aanstellingen en ontslag van de leden van de RVB
c) jaarlijks goedkeuring van rekeningen en begroting;
d) oprichting van secties en/of wijksportraden.
Art 9 : Volgens art.304 $ 3 van het Decreet over Lokaal bestuur, zal

ten hoogste twee derde
van de leden van de Algemene Vergadering van hetzelfde geslacht zijn

Art 10 : De Schepen, ambtenaren van de sportdienst en vertegenwoordigers van de politieke
fracties zullen als waarnemer uitgenodigd worden op de Algemene Vergadering.
Vertegenwoordigers vàn €êfl:vftR de andere Lokerse adviesraden (seniorenraad,
cultuurraad, jeugdraad,...) kunnen eveneens uitgenodigd worden (in functie van de
agenda).

HOOFDSTUKS: Desecties
Art 1l : De stemgerechtigde leden van de algemene vergadering worden opgesplitst in
aantal secties. Binnen iedere sectie zal een sectieverantwoordelijke worden

een

aangeduid.

Art 12: De secties zullen samenkomen op vraagvan de RVB of op eigen initiatief in functie
van de problematiek eigen aan de sectie. De bevindingen zullen naar de RVB worden
gerapporteerd.
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Art l3 : De

Schepen, ambtenaren van de sportdienst en vertegenwoordigers van de politieke
fracties kunnen als waarnemer aanwezigzljn op sectievergaderingen.

HOOFDSTUK 6

: Raad van Best,rur (RVB) van

de

sporfaad

Art

14

:

Art

15

: De Raad van Bestuur kiest uit haar stemgerechtigde leden die zich kandidaat stellen,

De RVB is samengesteld uit de verschillende sectievertegenwoordigers en verder uit
een aantal vertegenwoordigers uit de Algemene Vergadering die zich hiervoor
kandidaat stellen. De RVB zal bestaan uit minimum 9 en maximum l6 leden.

bij geheime zitting,

een voorzitter en een ondervoorzitter. Deze worden verkozen uit
de leden van Raad van Bestuur en zijn verkozen in de eerste stemronde indien zij de
helft + éen bereiken. Zoniet is er een tweede stemronde tussen de twee best
geplaatste kandidaten tenzij meerdere kandidaten evenveel stemmen behalen
(onthoudingen en ongeldige stemmen verlagen het quorum)

Art

16

:

De Raad van Bestuur stelt een penningmeester aan welke zal instaan voor het
bijhouden van de in- en uitgaande gelden evenals voor het ontvangen en betalen van
de rekeningen van de Sportraad.

Art

17

:

De RVB van de sportraad duidt een secretaris aan, al dan niet behorend tot de
sportraad, welke verantwoordelijk is voor de administratieve werking van de
Sportraad. Indien geen secretaris kan worden gevonden in eigen rangen door de RVB
zal een administratieve ondersteuning worden voorzien door de stad.

Art l8 : De duur van de mandaten bedraagt zes jaar - behoudens herverkiezing.
Wanneer een mandaat van een lid van de RVB van de sportraad tussentijds vacant
wordt kan de RVB blijven functioneren zolang deze blijft bestaan uit min 9 leden.
Tijdens de volgende AV wordt dan een opvolger aangeduid , die het mandaat van
zijn voorganger voltooit.
Art 19 : Bij vrijkomen van de functie van (onder)voorzitter, penningmeester of secretaris zal
de RVB deze functie herkiezen in de eerstvolgende vergadering van de RVB.
Art20: Bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadeingzijntoegewezen
behoren tot de bevoegdheden van de Raad Van Bestuur. [n het bijzonder zal de RVB
het nodige advies uitbrengen aan het Stadsbestuur Lokeren in verband met het
stedelijk sportbeleidsplan.

Art2I :

De Schepen, de ambtenaren van de sportdienst zullen als waarnemer uitgenodigd
worden op de Raad van Bestuur.

HOOFDSTUK 7 : Erkenning

AÍt22:

De sportraad legt zijn statuten alsook zijn huishoudelijk reglement en de latere
wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor.
Art23 : Binnen het kader van de goedgekeurde gemeentebegroting voorziet het
gemeentebestuur een werkingstoelage voor de gemeentelijke sportraad en stelt tevens
een vergaderzaal ter beschikking.
Art24: De sportraad moet uiterlijk zes maanden volgend op de installatie van de nieuwe
gemeenteraad, opnieuw worden samengesteld.
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