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1. Goedkeuring van het verslag

Goedgekeurd door alle leden.
2. Evaluatie activiteiten

Er waren geen activiteiten sinds de laatste sportraad.
3. Activiteiten/programma 2021

Activiteiten die zouden kunnen doorgaan worden onder voorbehoud gepland.
4. HZ93, Boskanters en reglement-/subsidiewijziging

Om de fusie van Spartana samen met HZ93 en het verhaal van de Boskanters juist te kunnen
behandelen moet eerst het subsidiereglement herzien worden. Dit wordt behandeld tijdens de
sportraad van 1 maart.
5. Data en uren volgende vergaderingen

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 1 maart. Er zal opnieuw een vergadering
gepland worden via ‘Teams’. Verdere data zijn nog niet besproken.

6. Rondvraag en varia
 Huldiging
Dit kan nog steeds niet doorgaan zoals gepland door de coronamaatregelen. Afhankelijk van
de mogelijkheden in de nabije toekomst, kunnen volgende aanpakken overwogen worden:
o ceremonie op het gemeentehuis;
o persoonlijk de trofee gaan overhandigen met een selecte groep;
o per overhandiging uitstellen tot de huldiging van 2021.
 Project ‘10.000 stappen, elke stap telt’ kort voorstellen.
Dit is een project van Sport Vlaanderen waar de gemeente zich heeft op ingetekend. Naast
Steenokkerzeel zijn er nog 40 andere gemeenten uit Vlaams-Brabant. De inzet is om mensen
meer te motiveren om te wandelen en te sensibiliseren. Dit zal gedaan worden aan de hand
van naambordjes en dergelijke. Op elk bord komt het aantal stappen en de tijd die nodig is om
de afstand te overbruggen naar een bepaalde locatie binnen de gemeente.

Vb.:

 Participatietraject en –debat
Voor de sportraad is het nog niet duidelijk aan wat het bedrag zal mogen besteed worden. Het
bedrag zou kunnen uitgegeven worden aan sportmateriaal. Dit gaat niet omdat de lokale
economie moet ondersteund worden met dit bedrag. In de gemeente Steenokkerzeel zijn er
geen sportwinkels. Daarom zijn de clubs redelijk beperkt in het uitgeven.
De bedoeling is om creatief naar oplossingen te zoeken. Zo kan bijvoorbeeld de factuur van
de brouwer betaald worden met dit bedrag. Hier komt het volgende probleem naar boven.
Door de coronamaatregelen kunnen er geen eetdagen of degelijke georganiseerd worden. Dus
het bedrag blijft volgens de sportraad gewoon liggen.
De vervaldatum van dit bedrag kan opgeschoven worden naarmate de coronamaatregelen
streng blijven gelden.
 Heropening sporthal en turnzalen voor -13 jarigen
De sporthal en turnzalen worden vanaf 22 februari geopend voor -13 jarigen. Voor de andere
leeftijden blijven de sporthal en turnzalen nog toe tot en met 28 februari.

 Buitenspeeldag
De sportraad ziet het zitten om de toog te verzorgen tijdens de buitenspeeldag van woensdag
21 april. Natuurlijk rekening houdend met de geldende maatregelen.

 Coronatoeslag voetbal
In het regionieuws van het Nieuwsblad is er, na een rondvraag, verschenen dat twee
voetbalclubs een ander antwoord geven terwijl beide clubs op dezelfde manier ondersteund
zijn geweest. FC Melsbroek en KFC Perk zouden hun coronatoeslag van 1000euro nog
moeten ontvangen. Daarnaast werden de clubs, als ook andere verenigingen, logistiek
ondersteund met ontsmettingsgel en dergelijke.

 Aanvraag scorebord FC Melsbroek
De aanvraag is in orde gemaakt.

 Vorderingen project Den Dam
De vergunning is ingediend. De vorige projectleider is elders gaan werken. Daardoor is er een
nieuwe projectleider, alsook architect aangesteld geweest.

 Grond aanbieden voor sportinfrastructuur
Aanleiding: RheAxion vraagt voor een grond waar ze dan zelf op zouden willen bouwen.
Daarnaast zijn er vijf mensen met dezelfde vraag geweest om padelvelden te plaatsen.
Er wordt gekeken naar hoe deze zaken behandeld kunnen worden. Dit is een samenwerking
met voor- en nadelen. Deze samenwerking is eerder gekend als een publiek-private
samenwerking (PPS).

 De Vliegerkes
De Vliegerkes zijn de supportersgroep van FC Meslbroek. Naast supporteren organiseren ze
enkele activiteiten met een meerwaarde voor de bevolking en de maatschappij. Daarom
hebben ze de vraag gesteld of het mogelijk was om een subsidie te ontvangen.
Dit is niet evident aangezien subsidies worden verdeeld aan de hand van 3 pijlers (sport, jeugd
en cultuur). De supportersgroep valt deels onder sport, maar ook onder jeugd. Er moet nog
eens bekeken worden waar deze groep het best thuishoort.
Mocht deze supportersgroep gesubsidieerd worden, kan dit een startschot worden voor andere
verenigingen om ook beroep te doen op subsidies. Daarom zal hier eerder een kader voor
moeten ontwikkeld worden. Er is zelfs een mogelijkheid om andere verenigingen, zoals de
Vlaamse Gaaien, hier dan ook in op te nemen.

