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

Misverstand

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
Woensdag 10 December 2014 om 20 u
Vergaderzaal Stadhuis

Aikido Club Tai-Wa; Aurora Lokeren; AVLO; BBC Eksaarde; BBC Lokeren; Bosparkspurters;
De Molenkrekels; DVC Eksaarde; FC Eksaarde; FENIKS; Handbalclub Waasland Lokeren;
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 Durmezwemmers; Lokerse Minivoetbalkern;
Lokerse zwemvereniging; ORKA; PC Lokeren; PC Reynaert; SK Lokeren- Doorslaar; SWEM;
TC Reinaert;TTC Lokeren; Turnkring "Voor Geest en Lichaam" vzw; 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
Door een misverstand was een van de nieuwe verenigingen (Domestic Dog vzw) niet
aanwezig. Zij dachten dat de vergadering doorging in het oude stadhuis

Afwezig

FC Bonte Girls, Ge-Baek Taekwon-do; Omnisportclub De Dam; The Fighter Club;
FC Daknam; Lokerse Seingeversclub vzw

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 gaf ook een korte uitleg aangaande de
badhanddoeken die aan de aanwezige clubs werden overhandigd. Deze handdoeken werden
door de sportraad aangekocht en kunnen door de clubs worden gebruikt als prijs voor een
tombola, om een lid te belonen,….. Clubs die dat wensen kunnen bijkomende handdoeken
bekomen tegen 10 Eur/stuk (aankoopprijs +/- 15 Eur)
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. Sinds vorige vergadering
werden 3 nieuwe clubs aangesloten (WTC ’t Hemelrijk, Hondenschool De Schuur, PC Reynaert)
die vroeger ook al in de sportraad vertegenwoordigd waren maar door omstandigheden bij het
heroprichten van de sportraad niet hadden gereageerd. Verder werden ook twee totaal nieuwe
leden verwelkomt namelijk de Seingevers vzw en de Domestic Dog vzw. De squashclub De Dam is
bovendien overgegaan in de Omnisportclub De Dam.
Sinds vorige vergadering is er bovendien één club die hun werking heeft gestopt (KWB
Wielervrienden en die gemeld hadden dat ze niet langer in de sportraad zouden zetelen.
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Conform het eerder besluit tijdens de vorige AV werd bovendien besloten FC De Bonte Girls niet
langer te erkennen als lid van de sportraad gezien ze niet langer reageren op vragen van de
secretaris.
Naar aanleiding van deze wijzigingen is de samenstelling van de sportraad sterk veranderd. De
nieuwe samenstelling (met de indeling van de secties) kan in de bijgaande presentatie worden
gevonden.
Ook de samenstelling van de RVB is licht gewijzigd.







Marijke Duyck (VC Panda’s) geeft haar ontslag als lid RVB en als verantwoordelijke sectie
2. Lotte De Paep (VC Panda’s) is bereid haar te vervangen als sectie verantwoordelijke in
de RVB.
Gezien er geen andere kandidatuur werd ontvangen werd de kandidatuur van Lotte De
Paep aanvaard en zal zij zetelen in de RVB en daarbij de sectie 2 vertegenwoordigen.
Gaston Van Kerckhove geeft zijn ontslag als vertegenwoordiger van WTC Eksaarde en als
verantwoordelijke sectie 4 maar blijft wel in de RVB zitten. Rony Van Slijcken (PC
Lokeren) was als enige bereid om verantwoordelijke sectie 4 te worden.
Gezien er geen andere kandidatuur werd ontvangen werd de kandidatuur van Rony Van
Slijcken aanvaard en zal hij in de RVB zetelen als vertegenwoordiger van de sectie 4
Stephan Heyninck is niet langer vertegenwoordiger van XL Rope & Dance maar blijft wel
in de RVB zitten
Rita Van Steendam (WTC Raepespurters) heeft haar ontslag als lid RVB gegeven. Gezien
er nog voldoende leden in de RVB zitten (14) en er geen nieuwe kandidaturen zijn om lid
te worden van de RVB blijft de RVB verder werken met 14 personen.

De nieuwe samenstelling van de RVB kan in de bijgaande presentatie worden gevonden.
Er waren geen verdere vragen of opmerkingen.
3. Financieel verslag
De stand van zaken aangaande de financiën werd toegelicht met daarbij een overzicht van de
belangrijkste uitgaven van het lopende jaar (detail daarvan in Bijlage). Gezien er nog voldoende
budget is werd door de RVB beslist om de mogelijkheid te bestuderen enkele
buitensporttoestellen in Eksaarde te plaatsen naar analogie met deze die 2 jaar geleden in de
Sportlaan werden geplaatst. Een Werkgroep werd opgericht o.l.v. J-P Broeckaert (inwoner
Eksaarde) om de meest geschikte plaats te vinden en ook een voorstel uit te werken aangaande
de te plaatsen toestellen. Tijdens de vergadering werd suggesties gevraagd en daaruit bleek dat
de Spletterenstraat een van de meest geschikte locaties zou kunnen zijn.
Er werd op gewezen dat de sportraad nog altijd zoekt naar interessante projecten die zouden
kunnen worden gesponsord. Belangrijk hierbij is dat er gezocht wordt naar projecten waarbij de
sportraad positieve publiciteit kan krijgen.
Er waren geen verdere vragen of opmerkingen.
4. Website en Nieuwsbrief
De sportraad beschikt nu over een website waarop de verschillende verenigingen van de
sportraad hun evenementen kunnen aankondigen, waar de gegevens van de sportverenigingen
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te vinden zijn, waar de verschillende mogelijke subsidies worden uitgelegd en waar ook de
sportlaureaten terug te vinden zijn. De website werd kort nog eens voorgesteld alsook de
verschillende rubrieken.
Naar aanleiding van een voorstel tijdens de vorige AV werd ook gestart met een nieuwsbrief. Dit
blijkt door de meeste leden als positief te worden ervaren en dit zal dus in de toekomst
verdergezet worden.
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 in de nieuwsbrief kunnen
worden opgenomen.
Er waren geen verdere vragen of opmerkingen.
5. Nieuw subsidiereglement
Het subsidiereglement voor tornooien en organisaties werd gewijzigd. De belangrijkste
wijzigingen zijn als volgt :





Het is weer mogelijk subsidies te ontvangen voor tornooien/evenementen welke jaarlijks
weerkeren.
Het is mogelijk voor NIET sportverenigingen om beroep te doen op deze subsidie indien
ze kunnen aantonen dat ze over een degelijk bestuur beschikken en een voldoende
deelnemersveld kunnen garanderen.
Specifieke G-sport activiteiten kunnen via dit reglement worden gesubsidieerd
Verenigingen die een speciale jubileum vieren kunnen hiervoor een specifieke subsidie
verkrijgen.

Het reglement kan op de website worden geconsulteerd alsook het bijhorende
aanvraagformulier (http://www.sportraad-lokeren.be/Sportraad/Doelstelling/tabid/132/Default.aspx).
Er waren geen verdere vragen of opmerkingen.
6. Verdeling subsidies
De werking en impulssubsidie werd toegelicht (de oorsprong, de verwerking) en de uiteindelijk
toegekende bedragen werden bekend gemaakt.
Er waren geen verdere vragen of opmerkingen.
7. 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.
8. Sportpromotie
Het woord werd gegeven aan de sportdienst waarbij vooreerst Elke De Meester zichzelf
voorstelde als sportfunctionaris. De verschillende inspanningen 2015 voor de verschillende
doelgroepen (Kleuter, jongeren, volwassenen, 50+, G-sporters, buurtsport) werden toegelicht. Er
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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. Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden bij Elke.de.meester@lokeren.be.
9. Kampioenmelding en laureaten
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.
Enkel van S.W.E.M. werd een opmerking ontvangen aangaande het ontbreken van één
(Nationaal) kampioen.
10. Uitnodiging Sportgala 20 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 20 Dec
11. Slotwoord
Om de vergadering af te sluiten werd het woord gegeven aan de voorzitter van de sportraad
welke iedereen dankte voor de aanwezigheid en dan iedereen uitnodigde voor een drankje.

Opgesteld door : Patrick Van Hooste, secretaris sportraad
Nagezien door : Albert D’Hanis, voorzitter sportraad
Elke De Meester, diensthoofd sport
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Budget
2014
Rest 2013
Totaal Budget
Bestuurswerking
Algemene kosten
Promotiemateriaal (Beach Vlaggen en Banner)
Secretaris
Vergaderingen
Website
Totaal Bestuurswerking
Org Grote prijs De neef
Alg organisatiekosten
Prijzengeld
Subsidie
Totaal Org Grote prijs De neef
Sportgala
Bekers
Kleine kosten
Optredens (Aurora, Fighters, Big Band, Voetbal Stijn,
Cabaret Bicyclet)
Presentatie
SABAM
Totaal Sportgala
Subsidies
Evenementen/tornooien

18000
10594,24
28594,24
-3,58
-1016,98
-1000
-1190,2
-217,8
-3428,56
-365,36
-550
-2400
-3315,36
-585,98
180,44
-974,4
-250
-72,08
-1702,02
-1700

50 jaar volleybal
Cross Bosparkspurters
Ge - Baek feb 2014 national niveau
Int Atletiekwedstrijd
Int Handbaltornooi Cedalion Cup
Kruisridders Vl niveau
MTB 't Hemelrijk
PC Reynaert Vl kampioenschap
Tornooi The Fighters

Lokale initiatieven (First Fit Run)
Promotiemateriaal als prijs (Handdoeken)
Seingevers
Totaal Subsidies
Vormingen Dynamo voorjaar en najaar)
Seniorenwerkgroep
Activiteiten (werking fietstochten en Bowling)
Algemene promotie (Polo's Senioren)
Materieel Curv Bowl
Organisaties
Totaal Seniorenwerkgroep
Eindtotaal

-150
-2611,18
-100
-4561,18
-692,5
-433,5
-649,31
-1585,9
0
-2668,71
12225,91
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