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

Verontschuldigd

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

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

Afwezig
Opmerking : Stefaan Atmani heeft ontslag genomen als vertegenwoordiger sportraad en RVB
1. Goedkeuring vorig verslag
Geen opmerkingen ontvangen dus verslag goedgekeurd
2. Kasverslag
Het beschikbaar bedrag (situatie 10 Mar) is als volgt :
Kas : 46,60 Eur
Spaarrekening : 4057,75 Eur
Zichtrekening : 4419,69 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 de fietswijding georganiseerd (7 Maart).
Traditiegetrouw krijgen de deelnemers een drankbonnetje. Gezien de prijsverhoging van de
kantine werden dit jaar bonnetjes van 2 Eur gegeven.
Er waren in totaal 94 deelnemers aan de recreatieve tocht en een 50 tal deelnemers aan de tocht
voor Wielertoeristen. Niet alle wielertoeristen zijn naderhand nog naar de Kantine van de
sporthal geweest. De medewerkers kregen 2 bonnetjes, de aanwezige deelnemers 1. In totaal
werden 115 bonnetjes uitgedeeld.
Volgende keer zou echter best eerst met XaKi worden onderhandeld over de prijs.
Op donderdag 30 april is er sportdag 50+ in Lebbeke. Gezien dit binnen het budget voor de
seniorenwerking valt werd het inleggen van de bus goedgekeurd voor een bedrag van 318 Eur.
3. Evaluatie voorbije 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

Verslag Vergadering Raad Van Bestuur 12 Mar 2015








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

5. Overzicht toekomstige activiteiten


















14 Mar : WTC Ledecrossers : Fietstochten
15 Mar : WTC Raepespurters : Cyclotochten
15 Mar : Omloop van het Waasland
20 Mar : Sportdienst : Volksspelen
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 (mogelijks nog plaats voor andere clubs zoals TC
Reinaert?)
25 Apr : Sportdienst Monitorenopleiding EHBO
26 Apr : Sportdienst : Inhuldiging nieuw parcours (+verplaatsen fitness toestellen)
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
30 Mei : Wandelzoektocht HS Domestic Dog vzw
19 Dec : Sportgala

6. 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.
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Er zijn verschillende mogelijkheden om binnen de gestelde 10.000 Eur te blijven. Aan de hand
van de een kleine enquête werden volgende drie toestellen gekozen
Single cross trainer, Single Rower en de set 4 (Bicycle + Sky Runner). Prijs zonder BTW : +/7880 Eur (sky runner = +/- Air Walker), zie details hierna

16015 Single Cross Trainer
Breedte 140cm
Lengte 58cm
Functie • Zachte training van been- en
heupgewrichten
• Arm-en schouderspieren
• Vetverbranding
Prijs : 2030 Eur
16024 Single Rower
Breedte 170cm
Lengte 70cm
Functie • Armspieren
• Schouderspieren
• Arm-en Beenspieren
Prijs : 2075 Eur
16033 Set 4 Bicycle + Sky Runner
Breedte 116cm
Lengte 222cm
Hoogte Toestel 212cm
Functie Bicycle
• Ontwikkeling van de
beenspieren
• Bevordering
uithoudingsvermogen
• Betere bloedcirculatie
Functie Sky Runner
• Ontwikkeling van de buik- en
beenspieren
• Bevordering van het
cardioademhalingssysteem
• Ontwikkeling van de motoriek
Prijs : 3775 Eur
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Gezien deze prijzen ongeveer het dubbele zijn van wat er vorige keer in Lokeren werd
betaald zal Elke eens informeren volgende week op het ISB congres of er andere firma’s zijn
die gelijkaardig materieel aanbieden
De reeds aangekochte toestellen werden op aanvraag van de sportdienst door de technische
dienst verplaatst en op sokkels gezet. Deze sokkels werden echter niet door de technische
dienst geleverd maar aangekocht bij de firma Eurodales. Hiervoor werden betonnen platen
(zie voorbeeld hiernaast) gekocht (2x2x0,14). Voor vier van die platen (inbegrepen transport)
zou dit ongeveer 650 Eur kosten.
J-P zal nagaan hoe de sportraad kan vermeld worden op de bestaande en toekomstige
fitnesstoestellen.

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 had reeds enkele
simulaties uitgevoerd maar de RVB werd gevraagd zelf eens na te denken over een billijke
verdeling van de punten (subsidies). Na een kleine enquête werd een verhouding 28,5/71,5 als
billijke beschouwd tussen het aanmoedigen van vormingen en het inzetten van gediplomeerde
begeleiders/coördinatoren. Dit verschilt eigenlijk niet zoveel van de huidige verhouding (27/73).
Ondanks dat is de sportdienst bereid de verhouding voor de inzet te verhogen naar 15/85. Het
desbetreffende artikel (artikel 6) zou dan als volgt moeten veranderen :
Artikel 6:

Werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders

Sportverenigingen worden gesubsidieerd voor het werken met gediplomeerde
jeugdsportbegeleiders, indien deze niet in artikel 7 als jeugdsportcoördinator worden
opgegeven, op basis van volgend puntensysteem (gelijklopend met de recentste
referentietabel voor sportkwalificaties van de Vlaamse Trainersschool zoals in bijlage te
vinden of op www.bloso.be te raadplegen).
Deze punten worden toegekend na voorlegging van het diploma en van het
jaartrainingsschema per trainer.
Aantal effectief gegeven uren afzonderlijke jeugdtrainingen o.l.v. een gediplomeerde trainer
Per uur wordt 0,02 0,05 punt toegekend vermenigvuldigd met de waardering van de trainer
volgens de referentietabel van de Vlaamse Trainerschool.
v.b. : 500 uren training door een Trainer B (waardering 4) resulteert in 500 x 0,02 0,05 x 4 =
40 100 pt
De sportraad geeft positief advies aangaande deze wijziging.
8. Sectie- en Algemene vergaderingen


Vorige vergadering was er een consensus 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.
o In tegenstelling tot wat eerder werd gedacht is een aanpassing van de statuten en
het huishoudelijk reglement NIET nodig.
o Mogelijke vormingen/sprekers op de AV sportraad :
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Facebook (Christophe Laureys Lokeren Leeft) gezien vele clubs met de sociale
media experimenteren en hier baat kunnen bij hebben is dit mogelijks de
beste optie.
 Sexueel grensoverschrijdend gedrag (ICES)
o Na consultatie van de verschillende agenda’s werd 28 mei als beste datum gekozen.
De ontmoetingsruimte wordt als beste locatie gezien (eigen drank). De ruimte was
nog vrij en de aanvraag werd ingediend.
De Sectie 4 is ondertussen reeds samengekomen en vinden dat de sectie steeds een viertal
weken voor iedere AV zou moeten samenkomen. Dit is vanaf nu een actie voor Rony.
Stefaan Atmani heeft ontslag genomen als vertegenwoordiger Sporting Lokeren en ook als
voorzitter van de sectie 3. Geert Van Laere vervangt hem als vertegenwoordiger van Sporting
Lokeren. Leroy is kandidaat om hem te vervangen als voorzitter van de sectie 3

9. Sportdienst








Multimove :
o Succes binnen de sportdienst
o Sporting Lokeren begint ook met U6-U7
o Sportdienst wenst op de hoogte te worden gehouden van dergelijke
projecten om dit in kaart te kunnen brengen , de Multimove trainingen
binnen de eigen stad en de mensen te kunnen doorverwijzen naar andere
Multimove momenten indien ze niet zouden kunnen op woe of za (de
momenten waarop de sportdienst dit aanbiedt.
ICES : Seksueel grensoverschrijdend gedrag
o Veel tools beschikbaar op de website
(http://www.ethicsandsport.com/nl/x/602/ethische-criteria)
o Eventuele spreker mogelijk voor AV
Wijziging Sport- en Jeugd
o Nu nog een promotieteam (sport EN jeugd)
o Bij eventuele vragen => Elke
Zwerfvuilactie geen succes bij de sportverenigingen. Graag aandacht geven aan deze
problematiek
Burensportdienst (ILV)
o Burensportdienst werkt samen met naburige gemeenten van de ILV
Burensportdienst omdat sommige projecten lokaal te weinig deelnemers
zouden kennen
o Verslagen werden niet naar schepen en voorzitter sportraad gestuurd. Zal in
de toekomst worden verholpen (Elke)
o Twee intervisiemomenten
 Ondersteuning sportverenigingen (Lokeren scoort daar zeer goed !!)
 Fusies sportverenigingen

10. Varia


Uitlenen materieel sportdienst
o Volgens clubs te weinig materieel ter beschikking van de verenigingen
o Volgens sportdienst te veel materieel beschadigd of verdwenen (kost te hoog)
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o Voorstel zou van de zaalsportverenigingen moeten komen met een lijst van echt
gemeenschappelijk benodigd materieel en voorstel om een proefperiode in te lassen
(eventueel materieel gratis beschikbaar maken materieel na 17 uur). Indien dit goed
werkt kan dit behouden worden. Indien er nog te veel beschadigd materieel is
eventueel werken met gemeenschappelijke vergoeding.
Inwijding nieuwe omloop 26 April. Elke werkt nog aan de communicatie errond
Sportringen : Lokerse Laureaten werden niet vermeld. Volgend jaar opletten dat de laureaten
doorgegeven worden naar O-Vl
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. Tot nu toe (12/3/15) : 13 inschrijvingen (Sportraad 7,
sportdienst 1, extern 5).

Volgende vergadering RVB : Vergaderzaal Sportcomplex 09 Apr 14
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