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Steenokkerzeel, 2 september 2020

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 7 september 2020, om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te
Steenokkerzeel.

Dagorde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verslag vorige vergadering
Evaluatie activiteiten
Programma 2020
Participatietraject en debat
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. 02-03-2020 (BSR03/20)
Aanwezig:

Herwig Priëels, Agnes Vankrieken, Wout Verschueren, Sonja
Decoster, Willy Elskens, Patrick Debeyter, Geert Streulens,
schepen Geert Laureys en Sharon Meylemans.

Verontschuldigd: Rony Huyghebaert
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Regionale kleuterhappening:
De regionale kleuterhappening vond plaats op woensdagnamiddag 19/2 in
Boortmeerbeek. Er waren 16 kleuters uit Steenokkerzeel.

-

Regionale zwemlessen:
Tijdens de krokusvakantie werden er dagelijks zwemlessen voor kleuters
ingericht in Tremelo. Alles is prima verlopen. Hoeveel kleuters uit
Steenokkerzeel er waren, zal morgen op het regio overleg aan bod komen.

3. Activiteiten/programma 2020
-

Schaatsactiviteit: 27/02/20
De activiteit is met 50 deelnemers volzet.

-

Steenokkerzeel Wandelt culinair!: 15/03/2020
Tussen 11.30u en 13.30u kunnen de deelnemers starten voor twee vrije
afgepijlde wandelingen in Steenokkerzeel en dit ism de Houtheimstappers. Het
vertrekpunt is aan de speelplaats van GBS Piramide.
De organisatie verloopt vlot.
Kokoen zal de catering verzorgen.
We zouden dit jaar ook water willen voorzien voor de deelnemers aan de
tweede stand. De vraag is gesteld aan Kokoen of dit nog kan geregeld worden.
Er zijn momenteel 250 tickets de deur uit.
Sonja, Geert Laureys en Jasper komen helpen.

-

Algemene vergadering en info-avond: 01/04/2020 om 20u
Eerst zal een kleine infosessie gehouden worden mbt ‘delegeren kan je leren,
ook in je sportclub’.
We sluiten af met het programma van 2020 en de varia.

-

Sportkampen Pasen:
Het gemeentelijk avonturensportkamp voor 10 tot 16-jarigen vindt dit jaar van 6
t/m 10 april plaats. Momenteel zijn er nog maar 22 deelnemers.
Tijdens diezelfde week wordt door KSVO een voetbalstage georganiseerd. Van
08 t/m 10 april vindt de golfstage van Brabantse golf plaats ent van 14 t/m 17
april vindt het omnisportkamp van RheAxion plaats.

-

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.

-

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 gevorderden.

-

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.

-

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. Meerjarenplanning
Geert geeft uitleg over het meerjarenplan.
5. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 4/5 en 8/6 om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock.
Algemene vergadering op woensdag 1 april om 20u in sporthal Hertblock.

6. Rondvraag en varia
-

Vrijetijdsbeurs 2020: We hebben de vraag gekregen van de zondagsdrinkers
om de vrijetijdsbeurs te koppelen aan hun jubileum op zondag 27 september.
Zij zullen een grote tent op het Hinckaertplein zetten met randanimatie zoals
springkastelen, foodtrucks, optredens, demonstraties,... Op zich is dit een
interessant voorstel, maar de datum is misschien wat laat. Is dit nog ‘voordelig’
voor de clubs? Vorig jaar was de beurs op 8 september, dit viel volgens
verschillende verenigingen al aan de late kant.

-

Subsidieaanvraag ’t Kliekske: zij hebben hun aanvraag naar Amy doorgestuurd
in augustus en hebben de out of office niet aangekregen. Hierdoor heeft Sharon
geen aanvraag ontvangen en is deze dus niet bij de huidige subsidieverdeling
gerekend. Dit is besproken met de Financiële dienst. Het is niet mogelijk om dit
jaar nog een subsidie uit te reiken aan ’t Kliekske. Wat wel mogelijk is, is om
hun aanvraag van 2019 op te nemen in de subsidieberekeningen van 2020. Op
deze manier zullen zij een hogere subsidie krijgen dan normaal, en andere
verenigingen zullen een lagere subsidie krijgen. Deze verenigingen hebben het
jaar ervoor dan wel meer gehad dan normaal, omdat de aanvraag van ’t
Kliekske niet mee verwerkt was.

-

De aanvragen voor het nieuwe sportseizoen worden deze week verstuurd. De
werkwijze blijft dezelfde als andere jaren. Sharon stelt de kalender (trainingen,
wedstrijden,…) in eerste instantie op in het online systeem. Vanaf dan kunnen
de verenigingen consulteren, extra uren, wijzigingen,… doorvoeren.

