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

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
DONDERDAG 12 December 2013 om 20 u
Vergaderzaal Stadhuis

Aanwezig

Aikido TAI-WA, Aurora Lokeren Gym & Dans vzw, AVLO, BBC Eksaarde, BBC Lokeren,
Bosparkspurters, De Molenkrekels, De torenschutters, DVC Eksaarde, FC Daknam,
FC Eksaarde, Feniks, Ge-Baek Taikwon-do, Handbalclub Waasland Lokeren, Judoclub
Lokeren, K.B.S Gilde Sint-Sebastiaan, K.S.C. Sporting Lokeren Jeugd, Kajakclub Triton
Lokeren, Karate club Lokeren, Kon. Turnkring "Voor Geest en Lichaam", Kruisridders
Eksaarde Doorslaar, KWB Wielervrienden Eksaarde, Lokerse Badmintonclub, Lokerse
dansclub, Lokerse Minivoetbalkern, Lokerse zwemvereniging, ORKA, PC Lokeren,
SKL Doorslaar, SWEM, TC Reinaert, The Fighter Club, VC Panda's, VVW Lokeren, WTC De
Ledecrossers, WTC Eksaarde, WTC Torentrappers, XL Rope & Dance, ZVC Nationaly

Afwezig

FC Bonte Girls, Squashclub De Dam, TTC Lokeren, LRV Club Heilig Hartruiters,
WTC Raepespurters

Waarnemers

Van Doorslaer Jerome (Schepen), Inge De Braekeleer en Elke De Meester (Sportdienst),
Alex Querter (cultuurraad)
Opm : De volledige en nominatieve aanwezigheidslijst bevindt zich in Bijlage alsook een
(gecorrigeerd) afschrift 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 lichte kort de voorbije verwezenlijkingen van
de sportraad toe (Herwerken van de statuten/huishoudelijk reglement/reglement subsidie
tornooien, keuze van een nieuw logo sportraad, uitwerken van de nieuwe website, toekenning
van subsidies tornooien, coördinatie organisatie Vrijetijdsmarkt (gedeelte sport), leveren
adviezen en organisatie sportgala).
Daarna werd het woord gegeven aan de secretaris voor de verdere afwerking van de agenda.
2. Voorstelling van de sportraad en RVB
De samenstelling van de sportraad en de RVB werden toegelicht en kunnen teruggevonden
worden in de presentatie. Hierbij werd opgemerkt dat FC De Bonte Girls niet langer meer
reageren op vragen van de secretaris. Indien deze club ook bij volgende vergaderingen niet
aanwezig is, zal die niet langer meer erkend worden als lid van de sportraad. Er waren geen
verdere vragen of opmerkingen.
3. Financieel verslag
De stand van zaken aangaande de financiën werd toegelicht. Belangrijk hierbij is dat er gezocht
wordt naar projecten welke door de sportraad kunnen worden gefinancierd en waarbij de
sportraad positieve publiciteit kan krijgen. Er waren geen verdere vragen of opmerkingen.
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4. Nieuwe website
De sportraad beschikt nu over een website waarop de verschillende verenigingen van de
sportraad hun evenementen kunnen aankondigen, waar de gegevens van de sportverenigingen
te vinden zijn, waar de verschillende mogelijke subsidies worden uitgelegd en waar ook de
sportlaureaten terug te vinden zijn. De website werd voorgesteld alsook de verschillende
rubrieken.
De secretaris drong aan bij de verenigingen om hun evenementen te melden (cslo@telenet.be)
zodanig dat die op de website kunnen worden geafficheerd en ook eens regelmatig de website te
gaan bezoeken.
Hierbij werd opgemerkt dat het misschien interessant zou zijn om de leden van de sportraad te
verwittigen indien er nieuwe informatie is te vinden op de website (via een RSS-feed of via een
nieuwsbrief. Dit zal worden bekeken en besproken worden op de RVB.
5. Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement
Zoals voorzien in de (oude) statuten werd een voorstel van nieuw statuut en een voorstel van
nieuw huishoudelijk reglement aan alle leden van de sportraad overgemaakt. Er werden geen
opmerkingen ontvangen voor de vergadering en ook tijdens de vergadering werden geen
aanmerkingen gemaakt.
Beide documenten worden nu dus aanvaard en zullen eerstdaags op de website worden
gepubliceerd (http://www.sportraad-lokeren.be/Sportraad/Doelstelling/tabid/132/Default.aspx).
Er waren geen verdere vragen of opmerkingen.
6. Nieuwe subsidiereglementen
Er werd aangekondigd dat het subsidiereglement voor tornooien en organisaties onlangs werd
gewijzigd en dat het vanaf nu enkel nog geldig is voor eenmalige evenementen (niet voor jaarlijks
weerkerende tornooien). Er werd ook aangekondigd dat er een nieuwe subsidiereglement voor
het infrastructuurfonds in de maak is (komt voor op 16 Dec). Hierbij wordt het totale beschikbare
bedrag voor subsidies opgetrokken van 60.000 Euro naar 100.000 Euro maar zullen niet alleen
sportverenigingen maar ook jeugdverenigingen er in de toekomst beroep op kunnen doen.
Er waren geen verdere vragen of opmerkingen.
7. Verdeling subsidies
De werking en impulssubsidie werd toegelicht (de oorsprong, de verwerking) en de uiteindelijk
toegekende bedragen werden bekend gemaakt. Er werd ook aangekondigd dat er gewerkt wordt
aan een herziening van de reglementen.
Er waren geen verdere vragen of opmerkingen.
8. Sport Na School
De verschillende manieren waarop de sportverenigingen kunnen meewerken aan Sport Na
School werden toegelicht (SNS, sportsnack en Jong Lokeren Sport) en er werd een oproep gedaan
naar de sportverenigingen om een deelnameformulier in te vullen en over te maken aan de
sportdienst (patrick.van.hooste@lokeren.be). Enkele formulieren werden direct overgemaakt. Ik
hoop uiteraard de andere zo snel mogelijk terug te krijgen.
Er waren geen verdere vragen of opmerkingen.
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9. Sportpromotie
Het woord werd gegeven aan de sportdienst waarbij vooreerst Elke De Meester zichzelf
voorstelde als sportfunctionaris. Daarna werd de nieuwe structuur van de Sport- en Jeugddienst
toegelicht door de Adviseur Jeugd- Sport (Inge De Braekeleer) welke ook enige
achtergrondinformatie gaf over het nieuwe decreet lokaal sportbeleid. Daarna werd door de
functionaris de verschillende inspanningen 2014 voor de verschillende doelgroepen (Kleuter,
jongeren, volwassenen, 50+, G-sporters, buurtsport). Er werd ook gemeld dat de sportdienst nog
steeds op zoek is naar sportmonitoren en dat, ten einde deze goed te vormen er zelfs workshops
worden georganiseerd (8/15 Feb 2014). Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij
Elke.de.meester@lokeren.be.
10. Kampioenmelding
Ten einde zeker te zijn dat er tijdens het sportgala geen kampioenen worden vergeten werd snel
overlopen welke meldingen op de sportdienst werden ontvangen en werd gevraagd aan de
aanwezige verenigingen om na te gaan of dit (voor hun vereniging) volledig was.
Gezien er in de presentatie twee overzichten ontbraken (Vlaamse en Belgische kampioenen)
werd overgegaan naar een andere presentatie waar deze wel in werden hernomen. In de
presentatie in Bijlage zijn deze overzichten bijgevoegd.
Er werd nog de kans gegeven om bijkomende meldingen over te maken voor zover deze voor
vrijdag op de sportdienst zijn.
11. Uitnodiging Sportgala 21 Dec
Iedere sportvereniging kreeg voor de vergadering een officiële uitnodiging maar alvorens de
vergadering af te sluiten werd iedereen nogmaals uitgenodigd voor het sportgala van 21 Dec
(niet 22 Dec zoals verkeerdelijk in de presentatie vermeld).
12. Slotwoord
Om de vergadering af te sluiten werd het woord gegeven aan de Schepen van Sport (Jerome Van
Doorslaer) welke de inspanningen van de stad Lokeren benadrukte in het domein van de sport en
dan iedereen uitnodigde voor een drankje.

Opgesteld door : Patrick Van Hooste, secretaris sportraad.
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