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1. Goedkeuring vorig verslag
Er werden een opmerkingen ontvangen. Het verslag werd goedgekeurd

2. Financiën
a

Kas : 59,6 EURO

Zichtrekening : 5.012,32
a

EUR

Spaarrekening : L7.570,65 EUR
Factuur (791) Stosio gebruik Website (Juni 2019-2020)

o
o

a

€217,80
BE38 0015 5923 3772 van STOSIO Sports Promotion bvba
Aanvraag Subsidie Daknamrun 22Sep 20L9 (Lok Niveau)
o Recreatieve bosrun in de Daknamse bossen
o Ongeveer 500 deelnemers in de vorige edities
o IBAN : BE19 7370 t4867OL2 BIC: KRED BEBB
o Tw:VZW Behoud Daknamse bossen; KrommestraatT2 - 9160

LOKEREN

Beslissing RVB : Toekenning van een subsidie van 150 Eur (Lokaal niveau)
a

Aanvraag Subsidie Kon Schuttersgilde St Sebastian 5 Aug (Nat Niveau)

o
o

MemorialschietingAlbertVan.Hecke
Opengesteld voor Vl provincies en Waals brabant maar volgens mij niet echt
nationaal
o IBAN : BE06 4433 53799t22 BIC: KRED BEBB
o Tw : Kon Schuttersgilde St-Sebastian; Hovenierstraat 1 - 9160 LOKEREN
Beslissing RVB : Toekenning van een subsidie van 200 Eur (Nat niveau)
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a

Aanvraag Subsidie stratenloop Lokeren AVLO : Líve streaming
o Op zondag 23 juni 2019 organiseert AVLO vzw voor de 12e maal de Grote Prijs
Stad Lokeren. Deze internationale atletiekwedstrijd draagt opnieuw het Flanders
Cup-label. Enkel de beste atletiekwedstrijden in Vlaanderen kunnen dit label
behalen. 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).
o Nu werd echter een nieuwe vraag gericht naar de stad/sportraad om het
Belgische Kampioenschap 10 Km in het kader van de Optiek Sonck streetrace
begin augustus live te kunnen streamen
Wat betekent dat?
- Via de facebook pagina van ATNi (Atletieknieuws, het meest gevolgde
atletiekforum in België) en AVLO zou de wedstrijd live te volgen zijn ! Dit
geeft ons ook meteen de mogelijkheid om beelden aan TV Oost en de
Nationale zenders als samenvatting te geven,

-

Op de piste komt een groot scherm waardoor de toeschouwers daar het
verloop van de wedstrijd kunnen blijven volgen terwijl ze de recreanten
kunnen aanmoedigen die er iets langer over doen.
Wat is er nodig?
- 2 motards met achterop een cameraman die op deze manier de eerste
heren en dames kunnen volgen. Eén stelling op de piste voor de vaste
camera en daarnaast zal er ook nog een "vliegende" camera zijn voor
beelden bij bevoorrading en interviews. Met die laatste 2 camera's
kunnen we ook een kijk geven wat er verder in de achtergrond gebeurt
bij de recreanten. Een regiekamer met speaker wordt voorzien naast de
algemene speaker op het terrein.
Als dit zou lukken betekent dit een unicum in de atletiekwereld en enorme
publiciteit voor Lokeren. Dit is een dure aangelegenheid en daarom is de AVLO
nog op zoek naar 1000 euro extra.
Beslissing RVB : Een dergelijk initiatief zou wel degelijk een grote publicitaire
meerwaarde betekenen voor de Stad Lokeren en dit zou uitzonderlijk door de sportraad
kunnen worden gesubsidieerd. De aanvraag is echter gericht naar zowel de stad als de

sportraad en er zal gewacht worden op de beslissing van het schepencollege. ln functie
van het bedrag dat door de stad (al dan niet) wordt toegekend zal de sportraad het
bedrag aanvullen zodat de AVLO over 1000 Eur kan beschikken om dit initiatief te
a

realiseren.
Aanvraag Subsidie LTC Hazentriathlon 7 Jul (Lokaal niveau)
o Hazentriathlon: laagdrempelig event om iedereen kennis te laten maken met
triathlon. Er zijn drie mogelijkheden
. Family: Gezinnen met kinderen tot 10 jaar. 50m zwemmen (ondiep) 1 km
fietsen, 200m lopen. Elk kind wordt begeleid door minstens 1 ouder
. Teens: Reeks voor jongeren tussen 10 & 14 jaar. 200m zwemmen 3km
Fietsen 1-km Lopen. ln deze reeks wordt er ook samengewerkt met de
Vinderij, waarbij een aantal kinderen uit het buitengewoon onderwijs

.
o
o

zullen meewerken.
FUN: triathlon zonder tijdsregistratie/uitslag voor volwassenen. 500m
zwemmen / 20

IBAN : 8E9810306O928293,
Op naam van : Hazentriathlon, Sterrestraat 39, 9160 LOKEREN

Beslissing RVB : Toekenning van een subsidie van 150 Eur (Lok niveau)
2
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Aanvraag Subsidie Ge-Baek BK Taekwon-do 16 Feb (Nat Niveau)
o 30't" Belgisch Kampioenschap ITF Taekwon-Do, dus een jubileumeditie, op
zondag 16 februari2020. Het BK staat open voor alle Belgische clubs/leden
(alsook deelnemers uit GH Luxemburg), zowel beginners, gekleurde gordels als
zwarte gordels, kids (3-7jaar),jeugd (8-l3j),junioren (14-l7j) als senioren (vanaf
18j) en veteranen (35+;. Er zal competitie zijn in verschillende disicplines /
onderdelen van Taekwon-Do : individueel tul en teamtul, sparring en kids
sparring, pre-aranged free sparring, power breaking en special techniques.
o Deelnemers (+/- L60) komen uit Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen,
Antwerpen, Namur, Luik, Waals-Brabant, Vlaams-Brabant & Brussel, GH
Luxemburg.

o
o

IBAN: BE37 393013137428
Op naam van: Ge-Baek, Hillarestraat236,9L60 Lokeren

Beslissing RVB : Toekenning van een subsidie van 200 Eur (Nat niveau)
3. Algemene Vergadering 23 Mei Stadhuis
a

a

a

a

Op 23 Mei om 20 u heeft de AV van de sportraad plaatsgevonden op het stadhuis. Er was
een mooie opkomst met 49 aanwezige verenigingen.
De nieuwe regels opgelegd door het stadsbestuur werden uitgelegd en de daaruit
voortvloeiende nieuwe statuten (politieke vertegenwoordiging) van de Sportraad
werden voorgelegd en goedgekeurd.
Tegen de volgende vergadering moet ook het huishoudelijk reglement worden
goedgekeurd.
Op vraag van LTC werd de deelnemerslijst en het verslag aangepast om aan te geven dat

zij ook aanwezig waren
4. Voorbije activiteiten

o
o
o
o
o

l-9 Mei : AVLO : Beker van Vlaanderen
23 Mei : AV Sportraad
09 Jun : FC Daknam : Huldiging 50 jarig bestaan op stadhuis
l-5 Jun : AVLO : WDK Lokeren
1"5 Jun : FC Eksaarde : Huldiging 50 jarig bestaan op stadhuis

5. Overzicht toekomstige activiteiten

o
o
o
o
o
r
o
o
o
o
o
.

22 Jun :VC Panda's : Grastornooi
23 Jun : AVLO : GP Lokeren
23 Jun : Sport- en Jeugddienst:Vrouwensportdag
23 Jun : WTC Ledecrossers : FT Geert Dierinck 65/40 km
26 Jun : TC Reinaert : SVS jeugdtennis

29-30 Jun : HC Lokeren : Cedalion Cup
2 Jul : Molenkrekels : Wandeltocht voor mensen met mentale beperking
6 Jul : SWEM : Openwatercriterium Zeilmeer H-G Molenstraat
7 Jul: Lokerse Triatlon Club : Hazentriathlon

LI-2L Jul : TC Reinaert : Top 3 Enkeltornooi (RVB uitgenodigd voor receptie)
4 Aug : GP Stad Lokeren - Ereprijs Roger De Neef : Rit Heiende
5 Aug : Kon schuttersgilde St Seb : Memorialschieting Van Hecke
J
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e
.
o
e
o
c
o
o
o
o

5AuB :Sportdienst: Kermisfietstocht

- Ereprijs Roger De Neef : Rit Bergendries
9 Aug : GP Stad Lokeren - Ereprijs Roger De Neef : Rit Doorslaar
7 Aug : GP Stad Lokeren

L8 Aug :TC Reinaert : Dubbeltornooi
l-3 Sep : Sportdienst : Sneukelfietstocht
L4 Sep :Vrijetijdsmarkt
L6 sep : Destelbergen : Vorming mijn sportclub een vzw
23 - 30 sep : Sport Vlaanderen : Europese Week van de Sport
24 Sep :Theatervoorstelling "En garde" Torenstraat

2I Dec:Sportgala

6. Sportdienst
o

Advies nieuwe tariefreglement
Alle leden van de RVB kregen een afschrift van het nieuwe tariefreglement en ook de
toelichtende nota. Globaal gezien was er vanuit de RVB van de sportraad geen
fundamenteel probleem met het tariefreglement. Gezien een lid van de RVB toch enkele
onduidelijkheden en onregelmatigheden kon aantonen werd het nuttig geacht in het
advies te vragen deze uit te klaren alvorens het reglement in voege wordt genomen.
Volgende opmerkingen zullen worden vermeld :
o Art.l- ln de definitie voor de sportactiviteiten wordt gesteld dat dit activiteiten
zijn waarbij de infrastructuur en de bijhorende sportmaterialen gebruikt worden.
Alhoewel het hier om een definitie gaat zou men kunnen veronderstellen dat
men bij het huren van een infrastructuur ook alle bijhorende sportmaterialen
kan gebruiken (ook deze die nu exclusief eigendom zijn van de sportdienst)
o Art.2. 52 Bij de vrijstellingen staat dat erkende adviesraden gratis alle
infrastructuur mogen gebruiken. Geldt dit enkel voor de vergaderruimtes of is dit
ook geldig voor de sportinfrastructuur?
o Art.2.1.3. Kostprijsvoorde huurvan 2xt/3 terrein is 16 Eurdaarwaarde
kostprijs voor een ganse zaal (3/3) slechts 2 Eur duurder is, Vrees is dat clubs die
maar 2/3 terrein nodig hebben de ganse zaal zullen huren en dat zo een minder
efficiënt gebruik van de sporthal zou kunnen ontstaan.
o Art.2.1.4. Blijkbaar is het de gewoonte om voor wedstrijden blokken van 2 uur
te reserveren (opwarming, wedstrijd zelf) alhoewel dit nergens in het reglement
vermeld wordt. Dit is trouwens ook niet altijd een noodzaak (ZVB en MVB
hebben voldoende aan exact één uur). Dit kan mogelijks in het reglement
worden verduidelijkt
o Art.2.L.4. De tarieven zijn verhoogd van 14 naar 16 Eur voor een wedstrijd op
l./3 terrein alhoewel gesteld werd dat het niet de bedoeling was de tarieven te
verhogen

o

Art 2.2.Ivs Art 2.1.3 : Het gebruik van de zalen in de Sporthal 'Muylaert' lijkt op
het eerste zicht goedkoper dan het gebruik van de zalen in het Sport- en
Jeugdcomplex voor wat betreft de trainingen.Zo zou het trainen voor Volleybal
(2 x% zaal in Eksaarde) maar 8 Eur kosten aan tarief B daar waar het trainen in
het Sport- en Jeugdcomplex (2x 1,/3 zaal in Lokeren) 16 Eur zou kosten.

Verder werd ook de vraag gesteld of activiteiten voor jeugdafdelingen van
sportverenigingen kon worden gelijkgeschakeld met activiteiten voor jeugdverenigingen
(Art2.2l. Gezien jeugdverenigingen een ander subsidiesysteem hebben wordt dit niet in
het advies hernomen.
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Gezien de dringendheid (het advíes wordt verwacht voor het volgende Gemeenteraad op
24 jun) zal de secretaris naar best vermogen het advies met daarin de opmerkingen
opmaken en aan de sportdienst/schepen van sport overmaken.
a

Stipendium 2Ot9:
Een brief werd ontvangen vanuit Panathlon Vlaanderen gericht aan de
burgemeester en schepenen en aan de gemeentelijke sportfunctionarissen met de vraag
of Lokeren zou geïnteresseerd zijn om een uitvoerbaar plan op te stellen waarmee zij hun
bevolking, hun instellingen, hun sportverenigingen, hun scholen kunnen bewegen om de
ethische waarden in de sport te promoten, te waarborgen en meer nog in de praktijk om

te zetten.
ln ruil daarvoor zou Lokeren nuttige documenten ter beschikking krijgen die als
inspiratiebron dienstig kunnen zijn, waaronder een korte nota over de Panathlon
organisatie, de Panathlon Verklaring, de thema's en het 8-stappenplan van het
lnternatíonaalCentrum Ethiek in de Sport (via
www.ethischsporten.be/themas en aanpak) en het logo van de Nationale Loterij en van
Panathlon lnternational.
Het in te dienen plan moet omvatten:
. concreet actieplan voor de promotie van de ethiek in de sport in uw
gemeente (zie aanvraagformulier, digitaal te downloaden via
www.panatlonvlaanderen.be/ ...)
. ondertekende Panathlon Verklaring over de ethiek in de jeugdsport.
Hiervoor verwijzen wij naa r www.ethischsporten.be/pa nathlonverkla ring
ondertekende
verbintenis dat het plan wordt uitgevoerd met aanvang in
'
2019 bij aanduiding als laureaat.
Het plan moet digitaal ingediend worden voor 30 september 2019 op het adres
stipendium@panathlonvlaanderen.be. ln ruil zou dan een subsidie kunnen worden
toegekend,
Na discussie binnen de RVB werd gesteld dat er binnen de sportverenigingen al veel aan
inspanningen worden gedaan maar dat het nut van het ondertekenen van een charter
niet echt wordt ingezien. Vanuit de sportraad wordt dus niet aangedrongen op het
uitwerken van een dergelijk 8-stappen plan.
O

Doelstellingenboom va n de meerja renpla nning :
De doelstellingenboom is een manier om de doelstellingen in de beleidsnota op een
tabelmatige manier te vertalen en is een eerste stap naar een financieel meerjarenplan
voor de stad. Gezien we geen bezwaren hadden tegen de beleidsnota zouden we dus
ook geen bezwaren mogen hebben tegen de doelstellingenboom voor zover die alle
punten herneemt die ook in de beleidsnota zijn hernomen.
De doelstellingenboom werd echter maar enkele uren voor de vergadering ontvangen en
gezien de omvang van het document was het niet mogelijk om tijdens de vergadering al
een gefundeerd advies te vormen. Een advies is echter gevraagd voor 23 Aug.
Gezien er normaal geen adviesraad meer is voor die datum werd beslist dat de secretaris
de doelstellingenboom zou doorsturen (met daarin al de relevante delen aangeduid).
lndien de commentaren/adviezen makkelijk te combineren waren zou de secretaris op
basis daarvan dan het advies opmaken en kan dat nog eens ter
controle worden rondgestuurd. lndien dat niet lukt zouden we een vergadering moeten
beleggen. Beslist werd om daarvoor te werken met een doodle om een gepaste datum te
vinden.
Gelieve daartoe volgende link in te vullen : https://callv.com/pixaT8zvzvrpifc5
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Verslao V
a

Advies infrastructuurfonds
AANVRAAG + AFREKENINGSDOSSIER SKL DOORSLAAR VOOR DUURZAAM MATERIAAL

13 juni 2019
lngekomen
brachte facturen :7.296,47 euro aanvaard
Facturen:
1.1.31-,35 euro Aanvaard
Aa nkoop duiveltjesdoelen
l-.028,50 euro Aanvaard
Aa nkoop d uiveltjesdoelen
826,55 euro Aanvaard
400W
Verlichtingsarmatuur
L.1O2,O7 euro Aanvaard
Verlichtingsa rmatuur 400W
L.1,49,44 euro Aanvaard
Perrot rollcart
860,67 euro Aanvaard
Materiaal voor drainagewerken

1.197,89 euro

Perrot rollcart

Aanvaard

Advies RVB : Gunstig advies voor de uitbetaling van 3.648,25 euro euro aan SKL
Doorslaar voor aankoop duurzaam materiaal en renovatiewerken.
a

a

Oproep vanuit de sportdienst voor monitoren voor de twee laatste weken van de

vakantie
De sportdienst meldt dat er op 18/9 weer een "toon je sportclub op school" doorgaat en
dat de scholen daar, mits een ludieke actie, wel mooie dingen kunnen verdienen.
o Vorige week werden alle lagere en secundaire scholen al op de hoogte gebracht
van de (vernieuwde) actie 'Breng je sportclub naar school' op woensdag 18
september 2019.
link
o Alle informatie over deze actie vinden jullie vta
https://www.sport.vlaa nde re n/spo rtersbelevenmeer/voor-cl ub-ofsportd ienst/maa nd-va n-de-spo rtcl u b/bre ng-ie-sportclu b-naa r-school/
o Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk scholen, sportclubs, leerlingen en hun
ouders deelnemen aan deze actie, zouden we ook jullie willen vragen om deze
actie mee te promoten.
o Naast een optreden van de Ketnetband of Baba Yega, kunnen de deelnemende
scholen ook voorgedragen worden door de sportdienst binnen criterium 5 van
de #sportersbelevenmeer-award en zo kans maken op een extra prijs ter waarde
van € 750 (1- lagere of secundaire school per provincie)'
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Actie Smeerem

o
o
o

Gezien volgende week de temperaturen de hoogte ingaan is het misschien een
geschikt moment om onze sportverenigingen, jeugdverenigingen en
kamplocaties attent te maken op de smeerem-campagne van Sport Vlaanderen.
De sportdienst heeft dit intussen als een filmpje als teaser op de facebookpagina
van de sportdienst gezet. Gevraagd werd aan alle verenigingen om de campagne
eens te bekijken en er de nodige aandacht aan te geven?

Meer is te vinden via : https://www.sport.vloonderen/nieuws/smeerem
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7. Sportgala

o
o

o

r
o

2l

Dec

Volgend sportgala is op 2L Dec
Vergadering sportdienst/schepen
o Bekers is mogelijks een verouderd concept en er zou eventueel iets anders
kunnen worden voorzien (handdoeken, sportzakken,....)
o Ongeveer 50% van 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 kijken
of er niet naar een modernere versie van een beker kan worden uitgekeken.
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 4)
De Turnkring dient alvast hun kandidatuur in om een optreden te geven tijdens het
sportgala. Tijdens de AV werd een oproep gedaan voor bijkomende kandidaten en MOB
en DIOP hebben ondertussen ook hun kandidatuur ingediend.
ln September wordt de WG sportgala opgestart. Naar analogie met het verleden zal de
Schepen van Sport ook worden uitgenodigd.

8. Opleidingen en bijscholingen
o

24 Sep Theatervoorstel

o

o

o

o

I

i

ng

"

E

n ga rd e" Torenstraat (zaa I vastge legd ).

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.
Meer info op de website : https://www.uitgezonderd.be/engarde
Deze voorstelling wordt georganiseerd door Sport Vlaanderen en deze zou als
introductie gratis worden aan geboden aan Lokeren.
Vanuit de sportdienst zou dit als een bijscholing worden beschouwd.
Gevraagd werd hoe de kaarten eventueel zullen worden toegekend en/of er een
specifieke manier van kaartverkoop zal worden gestart
Sportdienst reageerde daarop dat dit nog moet worden uitgewerkt. ln totaal
zullen er ongeveer een 160-tal kaarten beschikbaar zijn.

a

Nieuw: Dynamo Project organiseert bijscholingen verenigingsrecht
o Op 1 mei 2019 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

o

Vzw's die oprichten vanaf 1 mei 20L9 dienen zich meteen te conformeren aan dit
nieuwe wetboek. Voor bestaande vzw's moeten de richtlijnen van het nieuwe
wetboek uiterlijk toegepast worden op l januari 2020, zelfs al zijn de statuten
nog niet aangepast.
Bestaande vzw's moeten hun statuten uiterlijk op 1 januari 2024, maar verplicht
naar aanleiding van de eerstvolgende statutenwijziging, met de bepalingen van
het nieuwe wetboek in overeenstemming brengen.
7
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o

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.
De secretaris heeft een vorming aangevraagd. De aanvraag werd bevestigd maar
er is nog geen datum en/of lesgever aangeduid.

a

16 sep : Destelbergen : Vorming mijn sportclub een vzw

a

SKL Doorslaar

denkt dat een vorming Reanimeren/Defibrileren nuttig zou zijn gezien er
bij hun een reeks nieuwe coaches zijn.Zij bekijken dat maar de secretaris wijst er op dat
indien ze dit ook openstellen naar andere clubs zij beroep kunnen doen op een subsidie
vanuit de sportraad. lndien er meerdere clubs een noodzaak hebben aan een dergelijke
cursus zou de sportraad dit ook kunnen (her)organiseren.

9. Wielerwedstrijden
o

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 cafe 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.

a

De data zijn dus als volgt :
Rit Heiende :4 Aug
Rit Bergendries : 7 Aug

o
o
o

a

Rit Doorslaar: 9 Aug

De voorziene subsidies van 1"000 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.
a

Geert Vandamme heeft een vergadering belegd met de drie organisatoren. Deze
vergadering ging door in café De Zaal op L6 mei. De organisatoren dienden eigenlijk ieder
het voorziene formulier voor het organiseren van een wedstrijd te ondertekenen om de
WTC Sportraad te ontlasten van iedere vorm van verantwoordelijkheid maar dit is niet
gebeurd. Geert neemt de nodige acties om dit alsnog in orde te brengen.
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11. Varia
a

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). De Schepen van Sport gaf aan dat dit al werd besproken
maar dat TC Reinaert het aangekochte type moest opgeven en dat dit dan eventueel in
het contract kon worden opgenomen. Gezien het misschien beter is om al een type te
kopen waarvan we zeker zijn dat deze in het onderhoudscontract zitten zal de schepen

de types doorgeven.
a

De schepen van financiën, industriële ontwikkeling en ICT (Stefan Walgraeve) heeft naar
aanleiding van de infodag voor adviesraden de vraag gesteld welke adviesraden
geïnteresseerd zijn in een eigen pagina op de website van Lokeren.

o

De secretaris had reeds volgend antwoord aan de schepen gegeven

:

Momenteel beschikt de sportraad over een eigen domeinnaam en een eigen
website (http://www.sportraad-lokeren.be/). lk kan daar uiteraard als secretaris
niet autonoom over beslissen maar ik denk wel dat de sportraad deze in de
toekomst zal willen behouden.
Dit belet echter niet dat we waarschijnlijk wel interesse zullen hebben in een
specifieke pagina op de website van de stad Lokeren waar we eventueel wat
basisinformatie op kwijt kunnen en/of links kunnen plaatsen die gevoed worden
op onze eigen website.
De RVB heeft dit principe bevestigd. De secretaris zal dus melden dat de sportraad
ook geïnteresseerd ís in een pagina op de website. Wat er uiteindelijk op de pagina
zal komen moet nog worden beslist maar de eerste ideeën zijn de samenstelling, de
doelstelling, het huishoudelijk reglement en de subsidies die kunnen worden
a

a

bekomen.
Naar aanleiding van het overlijden van een van de spelers van FC Eksaarde werd
gevraagd of er geen rouwbetuigingen kon worden gestuurd vanuit de RVB naar de club
en ook iets in het digitale rouwregister (begrafenissen Baert) kon worden geschreven
vanuit de RVB. De secretaris zal het nodige doen.
De datum voor de volgende vergadering zal afhangen van het feit of we een speciale
samenkomst moeten beleggen in Jul om het advies aangaande de doelstellingenboom te
geven. Daarvoor werd voor alle zekerheid al een doodle opgesteld. Er werd ook niet
onmiddellijk een datum gevonden voor de vergadering in Sep. Ook daarvoor zal een
doodle worden opgesteld.
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