Website: www.sportraad-lokeren.be
E-mail : CSLo@telenet.be
Aanwezig

Verontschuldigd
Afwezig

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
DONDERDAG 21 Mei om 20 u
Vergaderzaal Sportcomplex

Albert D’Hanis, Geert De Borger, Jean-Paul Broekaert, Hilde Pierssens, Stephan
Heyninck, Leroy D’hont, , Rony Van Slycken, Gaston Van Kerckhove, Elke De
Meester
Jerome Van Doorslaer, Inge De Braekeleer, Vanessa Van Acker, Katleen Lebeer,
Annemie Willems, Rudolph Van Rossem,
Lotte De Paep (heeft ontslag meegedeeld via de voorzitter VC Panda’s)

1. Goedkeuring vorig verslag
Er werden geen verdere opmerkingen ontvangen. Het verslag werd goedgekeurd
2. Kasverslag


Het beschikbaar bedrag (situatie begin Apr) is als volgt :
Kas : 46,60 Eur
Spaarrekening : 22.060,73 EUR
Zichtrekening : 3071,79 EUR



Ontvangen van subsidieaanvraag The Fighters Club voor hun gala met 44 matchen op 14
Mei 2015. Zij vroegen aan voor een landelijk tornooi alhoewel er maar deelnemers zijn
uit 4 provincies. Beslissing RVB : Toekenning subsidie 150 Eur (Vlaams Niveau)








Bedrag : 150 Eur
IBAN BE94 7310 1356 4514
The Fighters Club Lokeren
Heiendestraat 58, 9160 Lokeren
Subsidie Gala The Fighters Club 16 Mei (Vlaams niveau)

Ontvangen van subsidieaanvraag Vlaamse Cyclocross Cup voor de inrichting van het
Vlaams Kampioenschap voor nieuwelingen. Zij vragen een subsidie voor landelijk of
nationaal niveau gezien deelnemers uit 5 provincies. Beslissing RVB : Gezien het gaat om
een vereniging die niet aangesloten is bij de sportraad valt dit onder de noemer “lokale
evenementen” en wordt 150 Eur toegekend






Bedrag : 150 Eur
IBAN BE03 1030 3283 6184
Vlaamse Cyclocross Cup
Baronsdreef 9/301, 9160 Lokeren
Subsidie Vlaamse Cyclocross Cup 14 Mei (lokaal evenement)
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Ontvangen van subsidieaanvraag Elite Gym vzw voor hun gala met 34 matchen op 31
Mei 2015 (Vlaams niveau). Beslissing RVB : Toekenning van 150 Eur zoals voorzien in het
reglement (Vlaams)








Ontvangen van subsidieaanvraag First Fit Run voor hun loopwedstrijd op 23 Aug 2015.
Werd aangevraagd als Vlaams niveau maar gezien het geen vereniging is aangesloten bij
de sportraad valt het eerder onder de noemer “lokaal evenement”. Beslissing RVB :
Toekenning subsidie 150 Eur










Bedrag : 150 Eur
IBAN BE51 0688 9980 4662 BIC GKCC BEBB
Elite Gym vzw
Podtsmeulen 56, Waasmunster
Subsidie Gala Elite Gym 31 Mei (Vlaams niveau)

Bedrag : 150 Eur
IBAN BE61 7310 0472 8117 BIC KRED BEBB
First Fit
Nieuwpoortstraat 42
Subsidie First Fit Run 23 Aug (lokaal niveau)

Bestelling fitness toestellen geplaatst voor een bedrag van 8514,12 Eur
Op de vergadering van 12 Maart werd beslist dat er een bus mocht worden ingelegd voor
de sportdag 50+ (geschat bedrag 318 Eur). Uiteindelijk factuur slechts 212 Eur.

3. Evaluatie voorbije activiteiten






















06-17 Apr : Sportdienst – Sportkampen
13-17 Apr : SKLD/Daknam/sportdienst : Paasstage voetbal
13-17 Apr : TC Reinaert : Paasstage tennis
15 Apr : Turnkring VGL vzw : EHBO cursus
25 Apr : Sportdienst Monitorenopleiding EHBO
26 Apr : Sportdienst : Inhuldiging nieuw parcours (+verplaatsen fitness toestellen)
30 Apr : Sportdag 50+ (Lebbeke).
01 Mei : Sporting Lokeren Voskescup Nat U13
02 Mei : WTC ’t Hemelrijk : Memorial Jos Schoeters
02 Mei : Aurora Dans & Gym vzw : Spring Time
03 Mei : WTC Eksaarde : fietstocht Gezoarde 50 en 35 km
03 Mei : AVLO : Beker van Vlaanderen Kadetten en Scholieren
02 Mei : Aurora Dans & Gym vzw : Spring Time
06 Mei : SVS Atletiek
09 Mei : Sportdienst : Dauwfietstocht
09 Mei : BBC Lokeren Slotdag
12 Mei : Vormingsmoment 'adviesraden en kwetsbare groepen'
14 Mei : PC Reynaert : BK Petanque jeugd
16 Mei : The Fighters : “Second Fighters Day Tai-kickbox gala”
17 Mei : Sporting Lokeren Voskescup Nat U9 en U10
18 Mei : Sportdienst Monitorenopleiding Algemene Info
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4. Overzicht toekomstige activiteiten




















22 Mei : Sportdienst Monitorenopleiding Methodiek/Didactiek
22 Mei : LMV : Beker van Lokeren Minivoetbal
23 Mei : Sporting Lokeren Voskescup Nat U7, U8 en U11
24 Mei : Sporting Lokeren Voskescup Nat U12
25 Mei : AVLO : Grote Prijs Stad Lokeren
28 Mei : Sportraad Algemene Vergadering met presentatie Facebook
30 Mei : Wandelzoektocht HS Domestic Dog vzw
30 Mei : 10 jarig bestaan Feniks Lokeren
1 jun : Bijscholing BVBO: "Jouw club goed verzekerd?" (Oostkamp)
8 jun : Bijscholing BVBO: "Jouw club goed verzekerd?" (Hasselt)
10 jun : Bijscholing BVLO : Tewerkstelling en verzekering : 10 juni (Gent)
15 jun : Bijscholing BVBO: "Jouw club goed verzekerd?" : Temse (onder voorbehoud)
26, 27 en 28 Jun : HKW Lokeren : Cedalion cup
28 Jun : WTC Eksaarde : Fietstocht memorial Hilde 50, 35 km en VTT Kruiskapel 55, 38 ,28 km
14 Jul : WTC Eksaarde : Fietstocht Eksaarde 50 en 35 km
3 Aug : Kon. Handboogschuttersgilde St-Sebastiaan ; Memorialschieting Albert Van Hecke
12 Sep : Vrijetijdsweekend
10 Okt : Dag van de sportclubbestuurder (Gent)
19 Dec : Sportgala

5. Subsidiëring activiteiten


Project eenzelfde type fitnesstoestellen te installeren in Eksaarde als deze in de Sportlaan.
Hiervoor werd een werkgroep opgericht onder leiding van J-P (is van Eksaarde) met Hilde
(woont in de buurt) en Patrick. Mandaat :
o Contact opnemen met de buurtverenigingen
o Bepalen beste locatie
o Uitwerken voorstel te plaatsen toestellen (max 10.000 Eur)



De werkgroep is samengekomen met de schepen op zondag 22 Feb om de locatie in de
Spletterenstraat te gaan bekijken. Deze werd uitermate geschikt bevonden. Een voorstel
voor het plaatsen van 4 toestellen werd bekeken en is perfect mogelijk op deze locatie.
Gezien het interessants is om toestellen aan te kopen die geleverd en geplaatst worden door
de firma en de RVB 4 toestellen als voldoende beschouwt werd beslist door de RVB de eerste
offerte van OFS te weerhouden waarbij een arm en feet bicycle, crosstrainer, moonwalker en
roeier geleverd en geplaatst op betonnen dales (2 x 2m) met een gepersonaliseerd
informatiepaneel (80 cm op 120 cm) zal worden aangekocht voor 8514,12 Eur (BTW
inbegrepen). De levering zou normaal gezien ongeveer een maand duren.
Er komt een informatiepaneel maar dit moet nog worden gepersonaliseerd. RVB heeft beslist
volgende tekst en logo’s te gebruiken





Deze toestellen worden u ter beschikking gesteld door de
stedelijke Sportraad Lokeren.
Mogen wij u vragen het nodige respect op te brengen voor het
gebruik van deze installaties
Contact : 09/340.50.80

Het paneel zou er ongeveer als volgt uitzien :
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Om geen probleem te hebben tijdens de installatie werd op aanraden van de sportdienst
contact worden opgenomen met de groendienst (Lucas Nauts). Met de laatste werd ter
plaatse (in bijzijn van de Schepen) de inplanting besproken (afstand bomen) en ook de beste
manier van installeren (in de grond). Tussen de bomen naast het basketbalveld en het
fietspad is een vrije plaats van ongeveer 15 m op 5,5 m waar de toestellen kunnen worden
geplaatst. De afstand tussen de toestellen zou in ieder geval best 110 cm bedragen zodat hun
maaier er tussen kan.
Er werd ook contact genomen met de dienst stedenbouw (Elke Criel) welke bevestigde dat de
grond wel degelijk eigendom is van de stad maar dat er een stedenbouwkundige vergunning
diende te worden aangevraagd.
Het project werd op het schepencollege van 27 April behandeld waar het positief werd
ontvangen en waar werd beslist dat er GEEN stedenbouwkundige vergunning nodig is.
De bestelling werd geplaatst op 27 April
De firma voorziet de levering en installatie voor 6 of 7 juli.
De inhuldiging zou dus zeker kunnen gebeuren tijdens “Statie Kermis” op 18, 19 juli. J-P
neemt contact op met de organisatoren van de kermis. Er zouden een beperkt aantal
mensen worden uitgenodigd (vergelijkbaar met de LoopOmLoop Lokeren maar uitgebreid
met de directeurs scholen Eksaarde en ook de directeur rusthuis).
De inhuldiging zou in de infokrant kunnen aangekondigd worden maar de teksten/foto’s
zouden binnen moeten zijn tegen 29 Mei. Secretaris stelt kleine tekst op met foto’s en stuurt
dit binnen.

6. Sectie- en Algemene vergaderingen








Er werd beslist beter een tweede Algemene Vergadering te organiseren waar de
verenigingen de nodige informatie zouden krijgen en er eventueel ook een infosessie zou
kunnen worden georganiseerd ter vervanging van de sectievergaderingen. Momenteel zijn er
reeds 55 deelnemers ingeschrevenen.
Deze komt samen op 28 Mei in de ontmoetingsruimte. Een aanvraag werd reeds verstuurd
naar Christof Laureys (Lokeren Leeft) voor het geven van een presentatie (120 Eur) en hij zal
aanwezig zijn.
We moeten zelf de zaal klaarzetten (tafels en stoelen). De secretaris stuurt daarvoor nog een
mail maar Gaston, Rony en Stephan zijn bereid te helpen.
We zullen zelf tappen (J-P staat achter de toog en Annemie is bereid te helpen). Bedoeling is
om te werken met twee prijzen (1 Eur voor de goedkopere dranken, 2 Eur voor de duurdere).
Iedere aanwezige zou 2 bonnetjes van 1 Eur krijgen. Daarna kan er nog gedronken worden
tegen betaling.
De (voorlopige) agenda voor de AV:
o Verwelkoming Albert (reden AV i.p.v. sectievergaderingen)
o Samenstelling sportraad
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Nieuwe leden
 Reeds nieuw lid Elite Gym vzw
 Ook nog kandidatuur Dansschool DIOP
o Feitelijke Vereniging
o Aanbod Dans
o Lid Danssport Vlaanderen
o 130 tal Leden
o Thuisbasis : Turnzaal Atheneum Azalealaan 2, 9160 Lokeren
Beslissing RVB : Dansschool D.I.O.P. wordt aanvaard bij de
sportraad en ingedeeld bij sectie 1





RVB

 Geert Van Laere vervangt Stefaan Atmani en wil zetelen in sportraad
en RVB als vertegenwoordiger Sporting Lokeren. Sporting heeft al
aangegeven akkoord te zijn met de kandidatuur Leroy als
verantwoordelijke sectie 3
 Lotte geeft haar ontslag en Benjamin Jacobs wenst haar te vervangen
in sportraad en RVB
 Vraag Marijke Duyck voor zetelen in sportraad als onafhankelijke
(haar betrokkenheid is nu voornamelijk de First Fit Run maar ook nog
deels VC Panda’s). Beslissing RVB : Gezien Art 5 van de statuten is er
geen bezwaar tegen het lidmaatschap en haar kandidatuur als lid van
de RVB.
o Beslissingen en adviezen sportraad (met beslissing fitnesstoestellen in Eksaarde)
o Toekomstige evenementen sport (met oproep kandidaten vrijetijdsmarkt en
sportgala en vorming najaar)
o Informatie sportdienst
o Varia (nog niks ontvangen)
o Presentatie Facebook
Lotte heeft in naam van de sectie 2 een vraag gestuurd naar de sportdienst om de kooi weer
toegankelijk te maken voor de sportverenigingen. De sportdienst is niet teruggekomen op de
beslissing maar heeft een deel van het (veelgebruikt gemeenschappelijk) materieel buiten
de kooi ter beschikking gesteld. De Sectie 2 zou dit best eens bekijken en zien of dit nu
volstaat. De RVB opperde ook dat er eventueel via de sportraad gemeenschappelijk
materieel zou kunnen worden aangekocht alhoewel de sportdienst er op wijst dat dit bijna
nergens (andere sporthallen, Eksaarde, scholen) gebruikelijk is.

7. Sportdienst


Verslag overleg diversiteit : Er zou een rondvraag gebeuren bij de sportverengingen om na te
gaan wat er allemaal al gedaan wordt voor de kansarmen. Verder wordt ook overwogen om
de Vrijetijdspas in te voeren in de cultuur- en sportverenigingen.



Sporting Lokeren Jeugd OVL heeft zijn kandidatuur ingediend bij Bloso voor het opstarten van
Multimove.
o Ze nemen dit volgend voetbalseizoen op in hun Jeugdopleidingsplan.
Doelstelling: algemene ontwikkeling van vaardigheden bij hun 7-8 jarigen
(Voetbalschool en Nationaal)
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Bloso heeft ons al een gunstig antwoord gegeven. Ze hebben ook een positief advies
nodig van de sportraad om dit nieuwe project op te starten.
RVB geeft een positief advies voor dit project maar hoopt dat dit later ook zal uitgebreid
worden naar de jongere categorieën (U5-U6).
Multimove sportdienst :
o Momenteel is er een grote vrijheid aangaande de deelnemers waardoor er de ene
keer heel veel deelnemers zijn en de andere keer heel weinig.
o Bedoeling sportdienst is de deelname te beperken zodanig dat er altijd een
kwalitatief aanbod kan worden gegeven en er zeker voldoende begeleiders zijn.
RVB staat positief tegenover die aanpak.
Trajecten werken met vrijwilligers.
o AVLO heeft zich vorig jaar opgegeven als pilootclub en ook SKL Doorslaar heeft
daaraan meegedaan. Beide clubs vonden dit een meerwaarde hebben.
o Projectinformatie kan gevonden worden op de site van dynamo
o Kostprijs van zo een traject is 312 euro per sportclub. Dit wordt betaald vanuit de
sportdienst, maar kan volledig / gedeeltelijk worden teruggevorderd van de club zelf.
o Er worden 12 clubs geselecteerd op basis van een aantal kwaliteitscriteria. En
volgende zaken komen aan bod (vergelijkbaar met wat op een van de vormingen
sportraad werd voorgesteld maar dan veel meer uitgewerkt)
 Stel een vrijwilligersverantwoordelijke aan in je sportclub (Tool 1
‘De vrijwilligersverantwoordelijke’)
 Inventariseer en contacteer (potentiële) vrijwilligers in je sportclub (Tool 2
‘De betrokkenheidscirkels’)
 Organiseer een FLEXIVOL-receptie en krijg inzicht in hoe vrijwilligers je
sportclub zien (Tool 3 ‘De FLEXIVOL-receptie’)
 Bouw samen een visie op rond vrijwilligerswerk (Tool 4 ‘Het
vrijwilligersmanifest’)
 Analyseer de sterke en zwakke punten van je vrijwilligerswerking en
formuleer concrete acties (Tool 5 ‘De bollen van het vrijwilligersbeleid’)
 Evalueer je vrijwilligerswerking (Tool 6 ‘Het label vrijwilligersvriendelijke
sportclub’)
o Federaties/gemeenten kunnen tussen 1 mei en 26 juni 2015 een kandidatuur als
partner indienen. Een kandidatuur kan door één of meerdere organisaties samen
ingediend worden.
o Uiterlijk op 3 juli 2015 bevestigt Dynamo maximum 8 partners en worden de regio's
en data vastgelegd. De partners leggen in de komende maanden de locaties vast.
o Uiterlijk 30 oktober 2015 selecteren de partners clubs om deel te nemen aan de
geografisch verspreide trajecten.
o Vanaf 2 november 2015 worden de vrije plaatsen in de trajecten open gesteld voor
andere clubs.
o De eerste workshop van elk traject vindt plaats in januari/februari 2016, de laatste in
november/december 2016.
o Elke informeert nog eens en zal zien of dit op de AV kan worden voorgesteld.
Vrijetijdsmarkt 12 Sep : stand van zaken en verslag vergadering 11 mei
o Weer achter de kerk
o Normaal slechts één (groot podium) voor alle sportactiviteiten (dus weghalen en
eventueel terugleggen matten
o Deelnameformulieren terug voor 5 juli
o Volgende vergadering 7 juli
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Vlaams Sportclub Panel 3.0
o Enquête bij sportverenigingen
o KU Leuven
o Drie metingen (2009, 2012 en 2015). Sommige verenigingen hebben daaraan
meegewerkt
o Komt aan bod : Clubprofiel, Sportaanbod, ledenprofiel, medewerkersprofiel,
financiële situatie, samenwerkingsverbanden, gezondheidspromotie, ontwikkelingen
o Sportdienst zal de uitleg en vragenlijsten doorsturen naar leden sportraad
o Dit zal al eens kort worden uitgelegd op de AV

8. Varia


Vormingsmoment 'adviesraden en kwetsbare groepen'
Voor de sportraad hebben Albert D’Hanis en Annemie Willems deelgenomen.
Vooral de seniorenraad vindt dat zij te weinig worden gesteund door de lokale overheid
(iets wat niet het geval is voor de andere adviesraden zoals de cultuurraad en de
sportraad). Vanuit de sportdienst zal er nagegaan worden of de link tussen de
seniorenraad en de werkgroep seniorensport kan verbeterd worden.






Volgende vorming :
o The winning team: verhoog de draagkracht van je sportclub. Via welbevinden en
enthousiasme je clubmedewerkers empoweren (nieuw)
Behandeling aanvraagformulier WTC Bosparkspurters (Miniemen en Aspirantencross).
Gaston heeft alles al in orde gebracht en de aanvragen ingediend
Turnkring VGL vzw organiseert een “vriendjesweek” waar leden vriendjes kunnen
meebrengen om het aanbod van de vereniging uit te proberen. Hilde stuurt nog meer
informatie door zodanig dat dit in de nieuwsbrief kan.
Sportgala 19 Dec : er zou een hoofdact moeten worden gezocht.
o J-P had een voorstel (Dikke en Dunne) en stuurt info door
o Secretaris contacteert Siluskip voor een act Ropeskipping
o Op de AV wordt ook aan de andere verenigingen gevraagd of ze een act willen
verzorgen.

Volgende vergadering RVB : Vergaderzaal Sportcomplex 11 Jun 15
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