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Steenokkerzeel, 1 februari 2021

Geachte

Hierbij de officiële uitnodiging voor de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 1 februari 2021, om 19 uur online via ‘Teams’. Bijgevoegd het verslag van de
vorige vergadering.

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

Verslag vorige vergadering
Introductie Cobus
Evaluatie activiteiten
Programma 2021
HZ93, Boskanters en reglement-/subsidiewijziging
Data en uren volgende vergaderingen
Rondvraag en varia

Met sportieve groeten,
Cobus Roose
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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 05-10-2020 (BSR10/20)
Aanwezig:

Herwig Priëels, Agnes Vankrieken, Wout Verschueren, , Willy
Elskens, Patrick Debeyter, Geert Streulens, Peter Debruyn en
schepen Geert Laureys.

Verontschuldigd: Sharon Meylemans, Rony Huyghebaert, Sonja Decoster
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
Wegens COVID19 zijn er geen activiteiten doorgegaan.

3. Activiteiten/programma 2020/2021
- Skihappening
De Sportregio heeft besloten om de skihappening af te gelasten omwille van de
aanhoudende stijging in coronabesmettingen.
-

Kampioenenhuldiging en Algemene Vergadering: 13/11?
De sportraad beslist het idee van het college te volgen. Vermits er maar weinig
kampioenen zijn doorgegeven, zal een afvaardiging van het college en
sportraad langs gaan op de trainingen van de clubs, om daar de prijzen te
overhandigen. Sharon zal hiervoor de nodige afspraken maken.
Clubs/personen die kampioenen hebben doorgegeven:
o KFC Perk Dames
o KFC Perk U15-A
o Chiara Cauwenbergh: geselecteerd om een Wereldbeker karting te
rijden in Dubai in april, maar is niet kunnen doorgaan. Zal wellicht in
februari doorgaan. Voorlopig dus geen titel verworven.
o B52’s (9 personen; twee individuelen, één groep van 7)
o Van der Meulen Jozef (schuttersclub Arkebuze)
o U15 meisjes Spartana (hebben geen mail gehad)
Algemene vergadering: wordt uitgesteld naar het voorjaar, inclusief de
geplande info-avond. Sharon brengt de verenigingen hiervan op de hoogte via

mail. De reden is dat we weinig te vertellen hebben door de covidcrisis en dat
het door de wederom stijgende cijfers niet opportuun is om mensen te
verzamelen in een zaal.
-

Kleuterhappening: 16/12?
De sportraad is voorstander om de kleuterhappening te vervangen door een
speeldorp in elke school te voorzien. Op voorwaarde dat dit op een coronaproof
manier kan. Sharon bespreekt dit met de scholen en kijkt met de stuurgroep of
dit goed gekeurd wordt.

-

Scholensportdagen
Er werd tijdens het scholenoverleg met de directieleden de vraag gesteld of zij
in 2021 de sportdagen graag zouden inhalen. Dit vonden zij geen goed idee en
zouden liever een jaar overslaan. Hier hadden zij geen problemen mee. De
sportraad is hiermee akkoord.

-

Scholenveldloop
Scholenveldloop in 2020 ging niet door. Tijdens het scholenoverleg werd
besloten dat we, naast de scholenveldloopjes voor de 3de kk en 1ste graad, de
grote scholenveldloop zullen proberen te organiseren.
De data zijn:
- Piramide & Ter Ham: Woe 28 april 10u
- Sint-Cajetanus: Di 18 mei 14u
- Zandkorrel & Tilia: Do 3 juni 14u15
- 2de en 3de graad: Do 29 april 2021 + 23 september 2021

4. Participatietraject en –debat
De leden van de Sportraad zijn samengekomen op 21 september om 19 uur om
onderstaande zaken te bespreken en voor te bereiden.
Patrick & Herwig zullen afgevaardigd worden vanuit de sportraad en de mening van
de sportraad voorleggen op het participatiedebat.
Geert gaf vorige vergadering uitleg rond het participatietraject en –debat.
Vragen die hierbij werden gesteld:
- Is het gemeentefonds enkel voor sport- cultuur- en jeugdverenigingen?
Nee dit is niet verplicht volgens de tekst van de Vlaamse overheid.
- Moet het geld aan de clubs zelf worden uitgegeven? Of mag het ook besteed
worden aan investeringen, zoals de aankoop van nieuw sportmateriaal?
Dat mag, het moet niet verplicht naar de verenigingen gaan.
- Hoe zal de berekening worden gemaakt?
o Per lid?
o Een
variabel
en
vast
gedeelte?

5. Fusie Spartana en HZ93
Drie leden van HZ93/Spartana zijn het fusieproject komen voorstellen. De sportraad is
positief over dit verhaal.
Alleen zitten we met een aantal reglementen waardoor op korte termijn (AV van
november) de erkenning van de club niet mogelijk is.
HZ93/Spartana zal voor dit seizoen wel subsidies krijgen (idem aan vorig seizoen zoals
besloten door het college) en mag de zaal huren aan het tarief dat Spartana altijd
betaalt.
Het voorleggen van hun vraag tot erkenning zal geagendeerd worden op de AV in het
voorjaar (april?). Belangrijk is dat HZ93 tegen dan zijn naam veranderd heeft,
zodat ook Steenokkerzeel/Spartana erin verwerkt zit en er een duidelijk link met
1820 is.
De sportraad zal tegen de volgende AV de reglementen bekijken een aanpassen waar
nodig in functie van dit fusieverhaal. De sportraad is er van overtuigd dat dit in de
toekomst nog zal gebeuren binnen andere sporttakken (oa basketbal) en wil de
reglementen aanpassen zodat we deze vragen op een officiële manier kunnen
behandelen zonder de reglementen te overtreden.
Het eerste gesprek hierover zal geagendeerd worden op de sportraad van december
2020.

6. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 9/11 en 7/12

7. Rondvraag en varia
-

Melding van de kakkerlakker werd nagekeken maar er werden geen
kakkerlakken vastgesteld.

-

B52’s heeft geen schol!-bon gehad. Sharon checkt met Jasper

-

B52’s heeft douches gebruikt. Zij geven mee dat er tot voor kort geen duidelijke
communicatie was in de sporthal over wat mocht en wat niet. Geert geeft aan
dat het absoluut niet de bedoeling is dat de douches gebruikt worden. De
communicatie is nu beter.

-

Wout: Er zitten sinds kort veel vegen op de tatami. Wat is daar gebeurd? Wout
bekijkt met Sharon ook de vervanging van een aantal matten die stuk zijn. We
kunnen hiervoor eventueel budget voorzien in BBC 2021.

-

Patrick kaart de problemen aan rond de maatregelen bij de voetbalclubs die niet
altijd opgevolgd worden. Geert geeft aan dat hij dit weekend is langs geweest
bij FC Perk en FC Melsbroek om een aantal affiches met de maatregelen op af
te geven en de crowdflow te bekijken. Kurt zal dit bij KSVO doen. Er wordt
gevraagd om een brief te sturen naar de voetbalclubs om hun op hun plichten
te wijzen. Sharon volgt dit op.

-

Willy: in de biljartzaal (De Markt) moet je masker opdoen om te spelen. Volgens
de uitbaters van het café is dit opgelegd door de burgemeester. Na te vragen
bij Kurt.

