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Steenokkerzeel, 7 november 2019

Geachte

Graag nodig ik u uit op de algemene vergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 2 december 2019 om 19u in sporthal Hertblock te Steenokkerzeel.

Dagorde :
1.
2.
3.
4.
5.

Verslag vorige vergadering
Evaluatie activiteiten
Programma 2019
Data en uren volgende vergaderingen
Rondvraag en varia

Hopend u op de bestuursvergadering te mogen verwelkomen, verblijf ik inmiddels,
Met sportieve groeten

Rony Huyghebaert
Voorzitter

G e m e e n t e l i j k e s p o r t r a a d
S t e e n o k k e r z e e l
Gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te 1820
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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 04-11-2019 (BSR08/19)
Aanwezig: Rony Huyghebaert, Herwig Priëels, Agnes Vankrieken, Willy Elskens, Patrick
Debeyter, Geert Streulens, Wout Verschueren, Sonja De Coster, schepen
Geert Laureys en Sharon Meylemans.
Verontschuldigd: Peter Debruyn
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Skihappening:
De Sportregio organiseerde op 31/10/19 een skihappening naar Peer.
7 kinderen uit Steenokkerzeel namen deel dit jaar. Alles is vlot verlopen.

3. Activiteiten/programma 2019
-

Zwemlessen voor 50 plussers:
Op 4 oktober startte opnieuw een zwemreeks voor 50 plussers in het zwembad van
Tremelo. De reeks loopt nog tot 13 december.
Er is 1 deelnemer van Steenokkerzeel.

-

Kampioenenhulde:
De algemene vergadering (19u) en de kampioenenhuldiging (20.30u) zullen op vrijdag
15 november in De Corren georganiseerd worden.
Om de hulde wat attractiever en vlotter te laten verlopen net zoals vorig jaar worden de
volgende voorstellen gedaan:
o Bij elke kampioen die gehuldigd wordt zal uitsluitend de belangrijkste titel
afgeroepen worden. De rest wordt via een ppt geprojecteerd op scherm.
o Presentator: Geert Laureys
o Er worden uitsluitend trofeeën geschonken aan kinderen tot 14 jaar en aan teams
van meer dan drie personen. Als aandenken wordt dit jaar geopteerd voor een met het gemeentelijk logo – rugzak (in plaats van de jaarlijkse handdoeken). De
rugzakken zijn reeds besteld en zullen zwart zijn, met het gemeentelijk logo in
een witte kleur. De trofeeën worden besteld.

o Kokoen zorgt voor de catering. Er worden hapjes als chips, nootjes, groentjes,
belegde mini sandwiches voorzien, maar geen warme hapjes ed.
o Bij aanvang wordt een glaasje cava of fruitsap geschonken, samen met 2
drankbonnetjes. Tijdens de hulde blijven de luiken van de toog gesloten. Na de
hulde kan de toog open. Er worden geen extra bonnetjes verkocht.
o Demonstratie: dansgroep Move Libre. Zij brengen drie dansjes in het midden,
en twee op het einde.
o CD en muziek voorzien voor na de hulde  Geert Laureys
o Clubs die geen kampioen spelen maar toch promotie maken zullen niet
gehuldigd worden.
o Trofee voor sportverdienste: er is momenteel één kandidaat: Josiane Verbiest
van Super 8.
o Volgende kampioenen zijn ontvangen:
 Josef Vandermeulen
 FC Melsbroek U15
 Svea Schoonaert en Fee Olleviers (ropeskipping)
 B52’s:
 De Buysscher Lisa
 De Buysscher Ellen
 Kurt Van Looy (Barefootrunning)
 ’t Vosje:
 Jerry De Greef (Bowling)
 Bart Paps (Bowling)
 Kristof De Baerdemaeker (Bowling)
 Tom Peters (Atletiek)
 Peeters Mieke (Ponyclub Lenterik)
 TC Kasteel Van Ham:
 Heren 45+ interclubploeg
 Dubbel gemengd: Maïté Debuyzer en Jeremy Ronsmans
 Spartana U13 Meisjes 2de provinciale
 RheAxion
o Medewerkers: Patrick, Herwig, Geert S., Rony, Wout
-

Sinterklaasactiviteit: 04/12/19 in GC De Corren
Op woensdag 4/12 zal de Kip van Troje 2 voorstellingen geven. Eentje om 13.30u en
eentje om 16u.
Medewerkers:
o Vestiaire: Willy en Agnes
o Cafetaria: Herwig en Sonja
o Onthaal: Geert en Patrick
o Rony

-

Kleuterhappening: 18/12/19 in sporthal Hertblock
Naar aloude gewoonte wordt de sporthal op 18/12 omgetoverd in een speelparadijs voor
jong en oud.
Vrijwilligers om de kassa te doen (vanaf 12.30u): Agnes, Willy, Patrick, Rony, Herwig
en Sonja.
Er zal een lijst getrokken worden met alle kleuters van Steenokkerzeel. Voor de nietinwoners maakt de Sportdienst een formulier op waarop de mensen moeten aanduiden
hoe zij terecht komen bij onze kleuterhappening.

4. Data en uren volgende vergaderingen
-

Vrijdag 15 november om 19u in GC De Corren: Algemene Vergadering

-

Maandag 2 december om 19u in de sporthal
Maandag 06/01 om 19u in de sporthal. Na de vergadering zal het jaarlijks etentje
plaatsvinden. Willy informeert hiervoor bij Sockol.

5. Rondvraag en varia
-

-

Donderdag 10 oktober is de firma Janssen-Fritsen een controle van de
sportinfrastructuur komen uitvoeren. Geert en Sharon zijn een kijkje gaan nemen hoe
dit in zijn werking ging. Het verslag is nog niet toegekomen.
Spartana deelt mee dat het opspannen van de badmintonnetten moeilijk gaat, ook met
de palen die van uit Tilia naar de sporthal zijn gebracht.
Twee van de drie scoreborden blijven telkens bij nummer 9 haperen. Dit zal worden
nagekeken.
Geert geeft op vraag van de sportraad nogmaals een overzicht van project Den Dam.
Het studiebureau is in september aangesteld, de startvergadering met de clubs zal in
december plaatsvinden.

