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Steenokkerzeel, 29 september 2020

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 5 oktober 2020, om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te
Steenokkerzeel.

Dagorde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verslag vorige vergadering
Evaluatie activiteiten
Programma 2020
Participatietraject en debat
Fusie Spartana en HZ93
Data en uren volgende vergaderingen
Rondvraag en varia
a. Sportkamp met verschillende verenigingen

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. 29-09-2020 (BSR09/20)
Aanwezig:

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

Verontschuldigd: Sonja Decoster
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Steenokkerzeel Wandelt Culinair
Afgelast.

-

Scholensportdagen
Tweejaarlijks worden er drie scholensportdagen voorzien, één voor elke graad.
In 2020 is de eerste scholensportdag kunnen doorgaan (voor de eerste graad).
De twee andere sportdagen zijn niet kunnen doorgaan omwille van de
coronacrisis. Er zal op het scholenoverleg gevraagd worden aan de
directieleden of zij de twee sportdagen die niet zijn kunnen doorgaan, graag in
2021 zouden organiseren.

-

Golfinitiaties
Afgelast.

-

Algemene vergadering en infoavond
Afgelast.

-

Avonturensportkamp pasen
Afgelast.

-

Avonturensportdag
Afgelast.

-

Sporteldag Durbuy

Afgelast.
-

Scholenveldlopen 3de kk en 1ste graad
Afgelast.

-

Omnisportkamp zomer
Afgelast. Deze week hebben wij onze verenigingen de kans gegeven om een
extra sportkamp in te lassen, zodat er toch nog een sportaanbod was.

-

Avonturensportkamp zomer
Dit avonturensportkamp is doorgegaan. Tijdens het avonturensportkamp
trekken de kinderen met de bus richting het Sport Vlaanderen domein. Er werd
met Sport Vlaanderen afgesproken dat het sportkamp kon doorgaan, mits er
een bubbel van maximum 50 personen werd gevormd, inclusief monitoren (vijf
eigen monitoren, en vier lesgevers van Sport Vlaanderen). Er waren 41
kinderen ingeschreven, waardoor er een bubbel van 49 personen werd
gevormd. Alles is vlot verlopen.

-

Springkastelenfestival
Afgelast.

3. Activiteiten/programma 2020
-

Personeelssportdag
Gaat niet door.

-

Scholenveldloop
Gaat niet door. Directieleden waren hier zelf geen voorstander van. Ook
organisatorisch leek het moeilijk om dit goed te organiseren.

-

Sporteldag aan zee
Omwille van de doelgroep + busvervoer werd besloten deze activiteit af te
gelasten.

-

Skihappening
Gaat onder voorbehoud door.

-

Kampioenenhuldiging: 13/11?
Kan de kampioenenhuldiging doorgaan? We willen sowieso iets organiseren,
maar mogelijk kan de kampioenenhuldiging niet in zijn normale vorm doorgaan.
Ideeën?
o Houden we een fysieke bijeenkomst?
o Werken we met afgevaardigden?
o Club per club?
o Indien we werken met afgevaardigden, is het dan niet leuker om de hulde
in de gemeenteraadzaal te houden? Eventueel een BV uitnodigen voor
de overhandiging van de trofee?

De uitnodiging zal nog via mail worden verzonden en er zal gevraagd worden
om uiterlijk tegen 30 september de kampioenen bekend te maken. Op deze
manier weten we om hoeveel personen/clubs het gaat en kunnen we hier beter
op inspelen.
-

Kleuterhappening: 16/12?
Hoe de zaken er nu voor staan, lijkt het er op dat de kleuterhappening niet zal
kunnen doorgaan. Kleuters kunnen niet zomaar afgezet worden, de ouders
dienen bij hen te blijven. Omdat de kleuterhappening nog enkele maanden weg
is, wachten we nog even af om hier een beslissing in te nemen.

4. Participatietraject en –debat
Geert geeft uitleg rond het participatietraject en –debat.
Vragen die hierbij werden gesteld:
- Is het gemeentefonds enkel voor sport- cultuur- en jeugdverenigingen?
- Moet het geld aan de clubs zelf worden uitgegeven? Of mag het ook besteed
worden aan investeringen, zoals de aankoop van nieuw sportmateriaal?
- Hoe zal de berekening worden gemaakt?
o Per lid?
o Een variabel en vast gedeelte?
De leden van de Sportraad zullen samenkomen op 21 september om 19 uur om deze
zaken al eens te bespreken. Sharon legt de vergaderzaal in de sporthal hiervoor vast.
5. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 5/10, 9/11, 7/12

6. Rondvraag en varia
-

Subsidies: alle subsidies zijn ontvangen, er is geen enkele vereniging
weggevallen.

-

Geert Streulens heeft de sleutel van turnzaal Tilia aan Sharon teruggegeven.

-

Toezicht verenigingen tijdens de zondagsmarkt

-

Herwig gaf aan dat er kakkerlakken werden gevonden in één van de
kleedkamers. Dit wordt nagekeken en zal extra ontsmet worden.

