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Steenokkerzeel, 28 december 2019

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 6 januari 2020, om 19 uur in de vergaderzaal van 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
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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 06-01-2020 (BSR01/20)
Aanwezig: Herwig Priëels, Patrick Debeyter, Rony Huyghebaert, Agnes Vankrieken, Wout
Verschueren, Willy Elskens, Geert Streulens, Sonja De Coster, Peter
Debruyn, Sharon Meylemans en schepen Geert Laureys
Verontschuldigd:
1. Goedkeuring van het verslag
Er stond een foute datum in de uitnodiging bij het vorige verslag, deze is aangepast.
2. Evaluatie activiteiten
-

Sinterklaasactiviteit: 04/12/19 in GC De Corren
De activiteit is zeer goed en vlot verlopen.
Zowel ouders als kinderen waren tevreden.
Beide voorstellingen waren bijna uitverkocht.

-

Kleuterhappening: 18/12/19 in sporthal Hertblock
Naar aloude gewoonte werd de sporthal omgetoverd in een speelparadijs voor jong en
oud. De aanwezigen waren tevreden.
Er waren 112 deelnemers. Dit ligt in dezelfde lijn als andere jaren (steeds +/- 125
kleuters). Vorig jaar waren er wel slechts 87 deelnemers, wat een grote terugval was.
Er werden briefjes opgesteld voor deelnemers die geen inwoner zijn van
Steenokkerzeel, om te vragen hoe zij op de hoogte waren van de kleuterhappening in
Steenokkerzeel. De meesten duidden aan via de flyer die zij op het school hebben
gekregen. Verder waren er nog enkelen die via Den Beiaard, de krant of sociale media
op de hoogte waren.
Naar volgend jaar toe kijken of er eventueel variatie gebracht kan worden in de
aangeboden spelen.

3. Activiteiten/programma 2020
-

Schaatsactiviteit: 04/03/20
De flyers en affiches zijn reeds de deur uit.
Er zijn voorlopig al 27 inschrijvingen.

-

Steenokkerzeel Wandelt culinair!: 15/03/2020
Zoals vorig jaar, kunnen de deelnemers tussen 11.30u en 13.30u starten in
Steenokkerzeel voor een vrije afgepijlde wandeling en dit in samenwerking met de

Houtheimstappers (keuze uit +/- 6 of 9 km). De wandelclub zorgt voor het bepijlen
van de omlopen.
De Sportraad stelt voor om te vertrekken aan De Corren, zodoende kunnen de
deelnemers binnen ontvangen worden indien het slecht weer is.
De inwoners kunnen inschrijven aan €3pp en dit via Ticketgang of aan het onthaal
in het gemeentehuis.
Kokoen zal ook dit jaar de catering weer voorzien.
-

Algemene vergadering en info-avond: 01/04/2020 om 20u
Op woensdag 1 april zal er eerst een vorming plaatsvinden van 20u tot 21u. Om
21u start de algemene vergadering. Er wordt een vorming aan de AV gekoppeld
omdat werd opgemerkt dat er dan meer volk naartoe zou komen.
Voorstellen vormingen:
Er loopt momenteel een vorming bij Dynamo rond het nieuw verenigingsrecht.
Dit zou in januari echter al in orde moeten zijn, dus deze vorming zou te laat
komen in april.
Een ander interessant voorstel zou rond verzekeringen zijn. Sharon neemt
contact op met Dynamo om te horen of zij hier vormingen rond aanbieden.

-

Data scholensportdagen:
o 20/02/20: eerste graad
o 26/03/20: tweede graad
o 23/04/20: derde graad

-

Data scholenveldlopen:
o 9/06/20: Zandkorrel en Tilia
o 10/06/20: St-Cajetanus
o 11/06/20: Piramide en Ter Ham
o 24/09/20: 2de en 3de graad

4. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 3/2, 2/3, 4/5 en 1/6 om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock.
Algemene vergadering op woensdag 1 april om 20u in sporthal Hertblock.
5. Rondvraag en varia
-

De subsidies aan de sportclubs zijn nog niet gestort. De Financiële dienst heeft het
enorm druk gehad, maar brengt dit zo snel mogelijk in orde.
De vraag om een tweedehands judomat te verkrijgen werd niet beantwoord. Sharon zal
4 nieuwe matten bestellen.
Johan Heymans vroeg of het interessant zou zijn om initiaties Nordic Walking (gratis)
aan te bieden. Het zou over 5 maal 1 uur gaan. De Sportraad vindt dit een goed idee.
Seniorensportdag in Nieuwpoort kan niet doorgaan. De Sportregio is op prospectie
geweest en alle activiteiten lagen zo goed als vast. Nadien kreeg de Sportregio echter
het nieuws dat de deelnemers van de sportdag niet opgevangen konden worden in hotel
Floreal. Floreal geeft voorrang aan de residentiële gasten. Zij deden een ander voorstel,
centrum Isara, maar dit biedt onvoldoende zitplaatsen en hier staat de Sportregio zelf in
om drankjes, broodjes,… te bedelen, alsook voor de opruim achteraf.

