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Steenokkerzeel, 10 januari 2020

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 3 februari 2020, 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
S t e e n o k k e r z e e l
Gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te 1820
Steenokkerzeel
 02/254.19.74

02/254.19.02

BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 03-02-2020 (BSR01/20)
Aanwezig: Herwig Priëels, Patrick Debeyter, Rony Huyghebaert, Agnes Vankrieken, Wout
Verschueren, Willy Elskens, Sonja De Coster, Sharon Meylemans en
schepen Geert Laureys
Verontschuldigd: Peter Debruyn en Geert Streulens
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
Er waren geen activiteiten in januari.

3. Activiteiten/programma 2020
-

Regionale kleuterhappening: 19/02/20
De regionale kleuterhappening vindt plaats op woensdagnamiddag 19/2.

-

Schaatsactiviteit: 04/03/20
De activiteit is uitverkocht!

-

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.
Er werd op vorige vergadering voorgesteld om te vertrekken aan De Corren, dit
kan echter niet wegens een andere bezetting in De Corren. We zullen nu
vertrekken aan de speelplaats van GBS Piramide. Zo kunnen de mensen ook onder
het afdak of in de turnzaal schuilen bij slecht weer.
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 en heeft een voorstel gedaan van
gerechtjes.
Voorlopig zijn er 68 inschrijvingen.
Helpers: Sonja, Geert Laureys en Jasper

-

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.
Er werd een voorstel gedaan voor een vorming over verzekeringen. Sharon
informeerde hiervoor bij Dynamo, maar de lesgever van deze vorming is op deze
dag niet beschikbaar. Er zal dus gekozen worden voor een ander onderwerp.
De leden van de Sportraad geven hun top 3 van de onderwerpen door aan
Sharon, dan zal zij een vorming vastleggen.
De top drie is:
o Brainstormen in je sportclub. Hoe begin je er aan?
o Delegeren kun je leren. Ook in je sportclub!
o Het communicatieplan in de sportclub

-

Data scholensportdagen:
o 20/02/20: eerste graad
 Normaal komt de eerste graad met de bus, dit jaar zullen zij te voet
komen. Dit zal dan ook in plaats van de gewoonlijke opwarming zijn.
 Helpers: Willy, Agnes en Sonja
o 26/03/20: tweede graad
 Helpers: Sonja
o 23/04/20: derde graad
 Helpers: Rony en Sonja

-

Regionale avonturensportdag op 9 april 2020
Op donderdag 9 april 2020 organiseert De Sportregio voor de 14de maal de
regionale avonturensportdag in de Lissenvijver te Geel. Tijdens deze dag kunnen
jongeren van 10 tot 16 jaar deelnemen aan een dag vol klimmen en klauteren in
netten en op ladders en dit zowel boven water als hoog boven de grond.
Deelnameprijs: 20 euro

-

Avonturensportkamp van 6 tot 10 april 2020
Dit sportkamp wordt georganiseerd voor jongeren van 10 tot 16 jaar waar sporten
als kajak, mountainbike, muurklimmen, vlottentocht, beachgames,… beoefend
worden.
Deelnameprijs: € 90 per jongere per week.
Voorlopig zijn er 12 kinderen ingeschreven.

-

Kleuterzwemmen van 6 tot 10 april 2020
Van 6 april tot en met 10 april 2020 organiseert De Sportregio zwemlessen voor
kleuters (geboren tussen 2018 en 2015), in het zwembad te Tremelo.
De deelnameprijs bedraagt € 15 voor een hele week.

-

Zwemlessen voor 50-plussers van 17 april tot 26 juni 2020
Van 17 april tot en met 26 juni 2020 (elke vrijdag van 12.15u tot 13u) organiseert
de Sportregio zwemlessen voor 50-plussers, in het zwembad te Tremelo. Dit zowel
voor beginners als voor gevorderder.
De deelnameprijs bedraagt € 30 voor 10 lessen.

-

Golfinitiaties op 29 april, 6 en 13 mei 2020
De Sportregio organiseert binnenkort drie golfinitiaties bij Golfclub Kampenhout
voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Dit op woensdag 29 april, op woensdag 6 en 13
mei 2020. Gedurende twee uur krijg je een woordje uitleg over de sport en leer je

de eerste kneepjes van het vak.
De prijs bedraagt 15 euro per sessie, materiaal inbegrepen.

-

Sporteldag Durbuy op 18/05/2020
Inschrijvingen: Willy, Agnes en Geert Laureys. Geert zal ook aan Liesbeth en
Maaike vragen of zij kunnen komen helpen .

-

Kijk! Ik fiets! Op zaterdag 30/05/20

-

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 8/6 om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock.
Algemene vergadering op woensdag 1 april om 20u in sporthal Hertblock.
5. Rondvraag en varia
-

De toelagen voor sportverenigingen zijn goedgekeurd.
Sharon zal 4 nieuwe judomatten bestellen.

