Website: www.sportraad-lokeren.be
E-mail : patrick.van.hooste@lokeren.be

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
Donderdag 19 Mei om 20 u
Vergaderzalen Sportcomplex

Aanwezig

Aikido Club Tai-Wa; Aurora Lokeren; AVLO; BBC Eksaarde; BBC Lokeren; Bosparkspurters;
De Molenkrekels; De Vogelzang vzw; Dansschool D.I.O.P; Domestic Dog; DVC Eksaarde;
Elite Gym vzw ; FC Daknam ; FC Eksaarde; FENIKS; Geert Van Damme (onafhankelijke) ;
Ge-Baek Taekwon-do; Handbalclub Waasland Lokeren; Hockeyclub Lokeren; Heyninck
Stephan (onafhankelijke); Judoclub Lokeren; K.B.S Gilde Sint-Sebastiaan; K.S.C. Sporting
Lokeren Jeugd; Kajakclub Triton Lokeren; Karate club Lokeren; Kruisridders Eksaarde
Doorslaar; Lokerse Badmintonclub; Lokerse dansclub; Lokerse Minivoetbalkern; Lokerse
Seingeversclub vzw; Lokerse zwemvereniging; LRV Club Heilig Hartruiters; Marijke Duyck
(onafhankelijke); ORKA; PC Lokeren; PC Reynaert; SK Lokeren- Doorslaar; SWEM; TC
Reinaert; The Fighters Club; TTC Lokeren; Turnkring "Voor Geest en Lichaam" vzw; Van
Damme Geert (onafhankelijke); VC Panda's; VVW Lokeren; VZW De Schuur; VZW De
Torenschutters; WTC De Ledecrossers; WTC Eksaarde; WTC Raepespurters; WTC ’t
Hemelrijk; WTC Torentrappers; XL Rope & Dance; ZVC Nationaly

Afwezig

Omnisportclub De Dam; Lokerse Durmezwemmers;

Verontschuldigd

Van Doorslaer Jerome (Schepen),

Waarnemers

Inge De Braekeleer en Elke De Meester (Sportdienst), Kevin Buydts (ISB)
Opm : De volledige en nominatieve aanwezigheidslijst bevindt zich in Bijlage alsook de
afschriften van de presentatie die werd gegeven tijdens de AV. Deze zullen eerstdaags ook
te vinden zijn op de website van de sportraad
(http://www.sportraad-lokeren.be/Sportraad/Verslagen/tabid/134/Default.aspx)

1. Welkomstwoord Voorzitter
De Voorzitter wenste alle aanwezigen welkom en excuseert de Schepen die niet
aanwezig kan zijn wegens andere verplichtingen.
Daarna werd het woord gegeven aan de secretaris voor de verdere afwerking van de
agenda.
2. Samenstelling sportraad
De samenstelling van de sportraad en de RVB werden toegelicht. Sinds vorige
vergadering werden 2 nieuwe leden aangesloten (Manege Stal De Vogelzang vzw en
Geert Van Damme). Beide leden werden ingedeeld bij de sectie 4.
In totaal zijn nu 52 sportverenigingen en 3 onafhankelijken (Marijke Duyck, Stephan
Heyninck, en Geert Van Damme) aangesloten bij de sportraad.
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Wegens het overlijden van Gaston Van Damme is een plaats vrijgekomen in de RVB.
Hierbij had Geert Van Damme zijn kandidatuur gesteld. Bij het rondsturen van de agenda
werd gevraagd aan alle verenigingen of er andere kandidaten waren maar er werden
geen bijkomende kandidaturen ontvangen.
Geert Van Damme is
- Sinds 1998 actief lid van KWC Rust Roest in Zelzate
- Sinds 2010 voorzitter van de Vlaamse Cyclocross Cup
- Sinds 2011 lid van de raad van Bestuur van WBV afdeling O-Vl
- In 2012 oprichter van Aspiranten Cyclocross Cup
Na rondvraag bij de leden van de Sportraad wordt Geert Van Damme opgenomen in de
RVB welke op deze manier opnieuw voltallig is.
3. Beslissingen en adviezen RVB
Sinds de vorige Algemene vergadering heeft de RVB volgende beslissingen en adviezen
genomen.





Subsidiëring Grote Prijs Roger De Neef (Rit Spoele, Bergendries en Doorslaar)
Subsidiëring Lokerse Seingevers
Subsidiëring Seniorensport
Subsidies tornooien :
o Al goedgekeurd:
 LZV : Open water wedstrijd met Int karakter
 KBS St-Sebastian : Europees kampioenschap
 Handbal Lokeren : Cedalion Cup
 PC Reynaert : Vlaams Kampioenschap
 VZW Behoud Daknamse bossen : Lokale bosrun
 WTC Ledecrossers : Slotevenement zomerseizoen
o In behandeling:
 VC Panda’s : Grastornooi
 Lokerse Badminton : Internationaal jeugdtornooi
 AVLO : Grote Prijs Stad Lokeren
 LMV : Jeugdtornooi en bekerfinale
o Niet goedgekeurd
 Lokerse Dansclub : 40 jarig bestaan
 Aurora : 60 jarig bestaan



De sportraad is echter ook bovenal een adviesraad en heeft bij volgende
infrastructuurdossiers een advies moeten uitbrengen.
o FC Eksaarde (Advies RVB : Gunstig advies)
 Aanvraag vernieuwen gasboiler + gasaansluiting (16224.43 Eur)
 Aanvraag aanleg kunstgrasveld (3253.81 Eur)
 Aanvraag restfacturen nieuwbouw kleedkamers (10672.81 Eur)
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Advies afrekeningsdossier voor de vernieuwing gasboiler en
gasinstallatie, aanleg kunstgrasveld en nieuwbouw kleedkamers
(6203 Eur)
o PC Reynaert (Advies RVB : Gunstig advies mits voorlegging
bouwvergunning)
 Aanvraag financiële steun bouw petanquehal maar nog geen
bouwvergunning
o Sporting Lokeren Jeugd (Advies RVB : Gunstig advies)
 Afrekeningsdossier vernieuwing veldafsluiting, aankoop en
installatie boiler, vernieuwen banken kleedkamers, aankoop U6
doelen en vernieuwen verlichting op veld beloften
Beslissing sponsoring M-factor
o Gratis initiatiesessie in Lokeren (en Wachtebeke)
o Medeorganisatie van de vereiste bijkomende workshops in Wachtebeke
en in Lokeren
o Sponsoring voor de deelnemers van de Lokerse Sportraad (20 Eur na
voorlegging deelnameattest)
Wijziging reglement Laureaten
o Normaal moet iedereen 16 jaar zijn om in aanmerking te komen voor
laureaat
o Mogelijkheid speciale vermelding
o Wijziging Artikel 4
Bij uitzonderlijke prestaties onder de 16 jaar kan de jury een speciale
vermelding toekennen op voorwaarde dat de betrokken sport(st)er
minimum een goede prestatie heeft geleverd op nationaal vlak.
Kandidaturen kunnen worden ingediend via dezelfde formulieren als
sportman/sportvrouw met de duidelijke vermelding van de
geboortedatum en de vermelding “Belofte”.
Na rondvraag bij de leden van de Sportraad wordt dit gewijzigde reglement
aanvaard



Nieuw reglement Vormingen
o Nieuwe manier om sportverenigingen te stimuleren deel te nemen aan
vormingen
o Reglement meegestuurd met agenda
o Belangrijkste punten :
de aanvrager moet erkend zijn door de Lokerse sportraad;
de vorming mag niet enkel ten voordele van de eigen bestuursleden,
trainers en/of leden zijn maar moet opengesteld worden voor meerdere
sportclubs ;
de vorming moet multifunctioneel zijn en mag niet gericht zijn op één
sportdiscipline;
de vorming moet doorgaan op het grondgebied van de stad Lokeren.
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o Een van de leden van de sportraad vraagt of het organiseren van
trainerscursussen ook op die manier kan worden gesponsord. De
secretaris antwoordt hierop dat dit eigenlijk al financieel wordt beloond
via de subsidiedossiers en daarom dus niet in dit reglement wordt
opgenomen.
Na rondvraag bij de leden van de Sportraad wordt dit nieuwe reglement aanvaard
4. Toekomstige organisaties
•

Vormingen AED
• Schenking van 4 AED’s door Fifty One Club Lokeren
• Plaatsing :
• Sporting Lokeren
• Zwembad
• Kazernestraat
• Groentemarkt/stadhuis
• Sportraad zal enkele cursussen defibrilleren en reanimeren organiseren in
samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen. De secretaris zal hiervoor de
nodige contacten leggen met het Rode kruis en met de verschillende clubs.
• Vanuit de vergadering werd opgemerkt dat het spijtig was dat er van de
initiële plaatsing (SKL Doorslaar en FC Eksaarde) werd afgeweken. De
voorzitter van de sportraad reageerde daarop dat dit uiteraard spijtig is maar
dat het uiteindelijk wel de schenker (club 51) is die beslist aan wie zij de
toestellen schenken.
• Het feit dat niet alle sportclubs/locaties worden bediend hoeft echter geen
eindpunt te zijn. Eventueel kan de sportraad zelf nog enkele toestellen
bijkopen. Dit werd reeds kort besproken door de RVB maar zonder echt een
beslissing te nemen.

•

Sportgala 17 Dec
• Zelfde opzet als vorig jaar gezien het grote succes (heel veel toeschouwers)
• Maximaal eigen organisaties aan bod laten komen
• Vorig jaar hebben de Turnkring, Ge-Baek en D.I.O.P. hun beste beentje
voorgezet.
• Dit jaar is al zeker de Lokerse Dansclub bereid een optreden te doen. Indien er
nog andere kandidaten zijn dan moeten ze dit zo snel mogelijk laten weten.

Er waren geen verdere vragen of opmerkingen.
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5. Sportdienst
Het woord werd gegeven aan de sportdienst (Inge De Braekeleer en Elke De Meester).
Volgende punten werden voorgesteld :


Plannen nieuw Zwembad Lokeren en de communicatie naar de burger :
Gezien er heel wat miscommunicatie is aangaande de eventuele bouw van een
nieuw zwembad heeft Inge De Braekeleer deze problematiek nogmaals toegelicht
Een nieuw zwembad is in het meerjarenplan 2013-2018 NIET opgenomen. Er zijn
dus ook geen gelden voorzien om een nieuw zwembad te realiseren in deze
periode.
Aangezien gemeenten een programma opmaken per 6 jaar, kan men ook nog
geen beslissingen nemen voor de periode NA 2018. Deze beslissingen zullen
worden genomen door de nieuwe bestuursploeg die wordt verkozen in 2018.
Het huidige bestuur is uiteraard wel op de hoogte dat ons zwembad niet meer
van de jongste is (gebouwd in 1968), en dat men dient na te denken over de
toekomst van het zwembad in Lokeren. Een nieuwe zwembad zetten kost heel
wat geld (tussen de 9 en 15 miljoen euro). Dit is een enorme uitgave voor een
gemeente en dus de inwoners van Lokeren. Je kan dus ook verwachten dat men
voor zo een beslissing niet over één nacht ijs gaat. Men wenste ook de burger
hierbij te betrekken (zie enquête “leg je ei”).
Het bestuur heeft in 2017 centen voorzien om een groot onderzoek te voeren
over wat de verschillende mogelijkheden zijn voor Lokeren.
- Wel of geen nieuw zwembad + gevolgen voor bevolking
- Studie van mogelijke locaties
- Studie over samenwerking met privé of volledig in eigen beheer zwembad
zetten en exploiteren + alle opties die hier tussen vallen.
- Financiële studie en consequenties
Deze studie zal dus een aantal opties formuleren.
De nieuwe bestuursploeg in 2018 zal hun meerjarenplan moeten opstellen voor
de jaren 2019-2024.
In deze periode zal men een beslissing moeten nemen omtrent het zwembad in
Lokeren. Wat deze keuze wordt, is dus nog niet geweten.
Indien er wordt gekozen om een nieuw zwembad te zetten in Lokeren, moeten er
eerst een heel deel administratieve zaken, studies en opmaak van plannen
gebeuren.
Het bouwen van een zwembad neemt ook minstens 2 jaar in beslag.
Dus indien het nieuwe bestuur zou kiezen voor een nieuwbouw zwembad kan dit
ten vroegste in 2022 worden gerealiseerd.
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Maand van de sportclub
o Hiervoor wordt een nieuw concept ingevoerd waarbij de “Week van de
sportclub” is gewijzigd naar maand van de sportclub en 2 jaarlijks zal
doorgaan (vanaf volgend jaar). In mei zal een maand van de sportclub
plaatsvinden met als apotheose “ Jong Lokeren sport” op do 1 juni 2017
en in september met als apotheose de vrijetijdsmarkt
o Dit jaar blijft het dus bij het oude met op zaterdag 10 september 2016 de
vrijetijdsmarkt. We hebben nog niet alle informatie gekregen aangaande
dit evenement maar het zou kunnen dat de middenstandsraad hun
“modewandeling” zou verplaatsen naar de markt. De verenigingen
werden dan ook gevraagd wat zij denken van een eventuele verplaatsing
naar de markt.
 Opgemerkt werd vanuit de sportraad dat de sportverenigingen
minder aandacht krijgen dan de modewandeling. Dit is uiteraard
spijtig maar blijkbaar verkiest het publiek nu eenmaal de
modewandeling.
 Er werd ook opgemerkt dat het misschien wel interessant zou zijn
om het podium te kunnen gebruiken dat ’s avonds wordt gebruikt
voor “Lokeren Zingt”. Dit moet echter uitgezocht worden want
mogelijks kan het podium niet worden gebruikt in de namiddag
omdat er dan voorbereidingen zijn (klaarzetten
muziekinstallatie,..). Dit is zeker interessant om te bevragen tijdens
de volgende vergadering voor de vrijetijdsmarkt (25 Mei).
Multimove
o In 2014 ontving Sportdienst Lokeren de tweejarige erkenning als
Multimove-organisatie. Deze erkenning loopt op het einde van dit
schooljaar af. Wij zullen als sportdienst onze verlenging opnieuw
aanvragen : 2016-2018
o Een advies van de sportraad moeten we enkel opnieuw aanvragen, indien
er nieuwe initiatieven rond Multimove worden opgestart in 2016. Hierbij
werden de leden gevraagd naar hun plannen
 Sporting Lokeren zou dit uitbreiden naar 11 jaar
 De VC Panda’s zijn geïnteresseerd maar moeten uitzoeken of ze
wel degelijk het ganse gamma (12 basisvaardigheden) zullen
aanbieden
 De Lokerse Badmintonclub hadden op woensdag een proefproject
 TC Reineaert heeft trainers met het Multimove diploma maar
geven tot nu toe nog geen officiële multimove trainingen.
Vlabus heeft een nieuw project “sportclubs voor trainers”
o Clubs die instappen in het project kunnen hun trainer met een minimum
aan administratie officieel tewerkstellen. Vlabus zorgt voor het contract
van de trainer en de club krijgt maandelijks een factuur voor de geleverde
prestaties. Verder kan de trainer bij Vlabus ook genieten van bijscholingen
en andere voordelen zoals maaltijdcheques (na 6 maanden), vakantiegeld,
verlof, eindejaarspremie en woon-werkverkeer.
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o voor sportclubs die willen instappen in het project gelden volgende
“spelregels”:
 de tewerkstellingsbreuk kan variëren van 15.2 u tot 38 u/week
 de trainer dient een minimum van 50% van de volledige
tewerkstelling effectief training te geven (bv. een contract van 19u
is minimaal 9 uur training geven). De rest kan aangevuld worden
met administratie en coördinatie
 per gegeven lesuur, krijgt de trainer 15 minuten voorbereidingstijd
 de sportclub dient een vzw-structuur te hebben of als vzw erkend
te worden binnen het eerste jaar nadat de club ingestapt is in het
project
 de sportclub dient aangesloten te zijn bij een door Bloso erkende
sportfederatie
 de sportclub verbindt zich ertoe in te stappen in het driejarig
financieel traject en de trajectbegeleiding
o Voor trainers in het project gelden volgende “spelregels”:
 voldoen aan de eisen van zijn/haar functieprofiel
 voldoen aan de gestelde diploma vereisten: bachelor/master LO,
trainer A of B of initiator in de betreffende sporttak
o Dankzij de eigen inbreng van Vlabus vzw (gesteund door de Vlaamse
Overheid) kunnen sportclubs die instappen in dit project genieten van een
gunsttarief. Het eerste jaar kost de trainer €17/uur, het tweede jaar
€19/uur en het derde jaar €21/uur. Wellicht onnodig te vermelden dat
deze tarieven een serieuze korting zijn op het reguliere Vlabus tarief.


Time out campagne tegen pesten
Pesten is het regelmatig en langdurig lastigvallen van iemand met de bedoeling
die persoon fysieke of emotionele schade toe te brengen. Een recent onderzoek
naar grensoverschrijdend gedrag binnen de georganiseerde sport geeft aan dat
11% van de sporters als minderjarige weleens het slachtoffer is geweest van
pestgedrag. Bij een pestgeval zijn pester, gepeste, meelopers, verdedigers en
neutrale omstanders betrokken. Er bestaat geen eenduidige oorzaak waarom
kinderen pestgedrag vertonen. Kinderen die herhaaldelijk worden gepest, zijn
gemiddeld fysiek zwakker, kunnen zich niet goed verdedigen, hebben weinig
vrienden en voelen zich daardoor erg eenzaam. De gevolgen van pestgedrag zijn
vaak traumatisch voor de gepeste kinderen. Mogelijke symptomen zijn
neerslachtigheid, gedaalde trainingsmotivatie, verminderde sportprestaties of
zelfs het opgeven van de sportbeoefening om pestgedrag te vermijden.



Oproep medewerking sportverenigingen “Vrijetijdspas Lokeren”
o Huidige situatie :
 Ondertekenen initieel oprichting lokaal netwerk
vrijetijdsparticipatie door OCMW, Stadsbestuur en de Moazoart
 Ondertekenen toetreding Gezinsbond
 Passen afspraken toe maar nog geen toetreding ondertekend :
Lokerse Feesten
 Vragende partij om toe te treden : Femma Heirbrug en KWB
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o Toetredingsmodaliteiten
 cliënt OCMW leefloon of steun
 Collectieve schuldenregeling of budgetbeheer
 Langdurig werklozen met minimale uitkering
 Niet werkende personen met een handicap
 Bejaarden met IGO ( inkomensgarantie ouderen)
 Individuele beslissing sociale dienst
o Betalingsmodaliteiten
 20 % gebruiker
 40 % deelnemende organisatie
 40 % budget vrijetijdspas
 Er wordt een plafond per persoon ingesteld
o De sportdienst vroeg dan aan de aanwezige verenigingen of er interesse
was om in dit concept in te stappen en blijkbaar zijn toch enkele
verenigingen bereid om in dit project in te stappen.
 De sportdienst meldt dat er een nieuw Logo (Fel Naturel met
daaraan toegevoegd Sport) en huisstijl (affiches aangaande
sport zullen in blauw worden afgedrukt)
 Bloso is omgedoopt tot “Sport Vlaanderen” en heeft ook een nieuw
logo. Voor alle informatie kan nog altijd de website (www.bloso.be)
worden gebruikt. Bepaalde organisatoren (in principe niet de
sportverenigingen gezien die al via de federaties verzekerd zijn) kunnen
beroep doen op een verzekering van Sport Vlaanderen.
(http://www.bloso.be/sportpromotie/ondersteuning/Pages/Sportverzekering.
aspx). In dat geval moet ook het logo gebruikt worden op de publiciteit

van de organisatie.

Er waren geen verdere vragen of opmerkingen.
6. Varia
Er waren geen bijkomende punten die aangebracht werden door de verschillende
deelnemers.
7. Presentatie “Sportraad van de toekomst”
De RVB had Kevin Buydts (ISB) uitgenodigd om een presentatie te geven over de
sportraad van de toekomst.

Opgesteld door : Patrick Van Hooste, secretaris sportraad.
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