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Steenokkerzeel, 6 december 2020

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 6 december 2019, om 19 uur in de vergaderzaal van sporthal Hertblock te
Steenokkerzeel.

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

Verslag vorige vergadering
Evaluatie activiteiten
Programma 2020
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
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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 02-12-2019 (BSR08/19)
Aanwezig: Herwig Priëels, Patrick Debeyter, Rony Huyghebaert, Agnes Vankrieken, Wout
Verschueren, Willy Elskens, Geert Streulens, Sonja De Coster, schepen
Geert Laureys en Sharon Meylemans.
Verontschuldigd: /
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Zwemlessen voor 50 plussers:
De zwemlessen zijn goed verlopen.
Er was 1 deelnemer van Steenokkerzeel.

-

Skihappening:
De Sportregio organiseerde op 31/10/19 een skihappening naar Peer.
Er waren 7 kinderen van Steenokkerzeel ingeschreven.
Alles is goed verlopen.

-

Kampioenenhulde en algemene vergadering:
De algemene vergadering (19u) en de kampioenenhuldiging (20.30u) werden op vrijdag
15 november in De Corren georganiseerd worden.
Werkpunten naar volgend jaar:
o Als Koen er zelf niet bij is, dienen de werkkrachten van Kokoen goed
aangestuurd te worden. Zij stonden niet tijdig klaar met cava. Ook was de cava
niet heel koud, dus hier volgend jaar ook op letten.
o Aparte tafel voor het bestuur voorzien, zij zaten nu verspreid in de zaal en
zouden graag samen zitten.
o Duidelijk communiceren dat er achteraf geen bonnetjes bijgekocht kunnen
worden en dat er geen cava meer geschonken wordt na de huldiging.
o Vlak na de huldiging meer volk voorzien achter de toog om de eerste drukte op
te vangen.
Verder is alles goed en vlot verlopen.

3. Activiteiten 2019/programma 2020
-

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.
Beide voorstellingen zijn bijna uitverkocht.
Rony zal komen helpen in plaats van Geert, Peter komt ook helpen.

-

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): Patrick, Rony, Herwig en Sonja.

Programma 2020 in bijlage.
4. Subsidies
De subsidieverdeling wordt voorgelegd en besproken.
De sportraad geeft een positief advies, de voorzitter zal ondertekenen na het visum van de
financieel directeur.
5. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 6/1, 3/2, 2/3, 6/4, 4/5 en 1/6 om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock.
Algemene vergadering op woensdag 1 april 2020 om 20u in sporthal Hertblock.
6. Rondvraag en varia
-

-

Vrijdag 29/11 is de Sportregio samen met Rony op prospectie geweest naar Nieuwpoort.
Alles er goed uit: we hebben een mogelijke fietstocht met de auto afgelegd, er zijn
voldoende petanquebanen, er kan minigolf gespeeld worden en er is een zwembad
aanwezig. Floreal heeft ondertussen laten weten dat zij de senioren niet in hun zaal
kunnen ontvangen omdat zij die periode al veel gasten hebben. Zij stellen nu voor om
ons te onthalen in centrum Ysara, dat vlak naast hun complex gelegen is. Dit zal
besproken worden op de regiovergadering.
Tatamus gevechtsportenzaal: er zit een gat in één van de matten, dit dient gerepareerd
of vervangen te worden. Peter vraagt de prijs na voor een tweedehands mat.
Blackmintonhappening is heel goed verlopen. De noodverlichting bleef langer branden
dan verwacht, maar dit stoorde niet echt.
De Sportdienst wou in 2020 graag een sportkamp in de krokusvakantie organiseren,
maar door te weinig monitoren zal dit niet doorgaan. De Sportraad heeft het idee op
volgend jaar een sportkamp te organiseren met de verschillende verenigingen samen,
zodat elke dag een andere sport aangeboden kan worden. Dit zal voorgesteld worden op
de volgende algemene vergadering en zal nagevraagd worden welke verenigingen
interesse hebben om hier aan mee te doen.

