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Steenokkerzeel, 26 september 2016

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 03 oktober 2016, om 19 uur in de vergaderzaal van sporthal Hertblock te
Steenokkerzeel.

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

Verslag vorige vergadering
Evaluatie activiteiten
Programma 2016
40 jaar sportraad
Werking adviesraden
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
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02/254.19.02

BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 10-03-2016 (BSR06/16)

Aanwezig: Willy Elskens, Agnes Vankrieken, Herwig Priëels, Patrick Debeyter, Sonja De
Coster, Wout Verschueren, Rony Huyghebaert, Geert Streulens, schepen Geert
Laureys en Amy Gille.
Verontschuldigd: /

1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
Geert Streulens kaart de opmerking van Willy betreffende het weghalen van de ballen in de
omnisportzaal van Hertblock aan. Volgende keer zal hij de sportdienst eerst op de hoogte
brengen zodat de zaal vrij is. Geert L. oppert dat moet nagegaan worden of de zaalwachters dit
niet zelf kunnen doen.
2. Evaluatie activiteiten
-

-

-

-

-

Sportdag gemeente en OCMW personeel: 8 september 2016
Dit jaar vond de sportdag in Keerbergen en Tremelo plaats.
Er waren 17 deelnemers.
Vitamin
Deze sportdag voor gehandicapten vond plaats op donderdag 15 september 2016
in Rotselaar.
Senior Spelen: 22 en 23 september 2016
De sportdagen naar Blankenberge zijn vlot verlopen.
Het mooie weer zorgde voor een vrolijke noot.
In totaal waren er 159 deelnemers.
Scholenveldloop: 29 september 2016
De scholenveldloop werd donderdag ll. georganiseerd. Alles verliep naar wens.
Er werden positieve reacties ontvangen.
Geluid via Rainbow was een meerwaarde. Wel extra versterker voorzien.
Sonja merkt op dat er toch wel gevaarlijke punten zijn op het parcours.
Patrick merkt op dat er geurhinder was van de toiletten.
Zwemlessen voor 50 plussers:
Afgelopen vrijdag is de zwemreeks opnieuw van start gegaan.
Vanuit Steenokkerzeel zijn er 2 deelnemers.

3. Activiteiten/programma 2016
-

Skihappening:
De Regio Noord organiseert op 3/11/16 een skihappening naar Landgraaf.
Momenteel zijn er 6 kinderen van Steenokkerzeel ingeschreven.

-

Kampioenenhulde:
De algemene vergadering (19u) en de kampioenenhuldiging (20.30u) zullen op vrijdag
18 november in De Corren georganiseerd worden.
Om de hulde wat attractiever en vlotter te laten verlopen net zoals vorig jaar worden de
volgende voorstellen gedaan:
o Bij elke kampioen die gehuldigd wordt zal uitsluitend de belangrijkste titel
afgeroepen worden. De rest wordt via een pps geprojecteerd op scherm.
o Presentator: Geert Laureys
o Er worden uitsluitend trofeeën, medailles en oorkondes geschonken aan
kinderen tot 14 jaar. Voor de volwassenen wordt geopteerd voor een - met het
gemeentelijk logo – geborduurde badhanddoek. Een team ontvangt wel nog een
trofee.
o Kokoen zorgt voor de catering. Er worden hapjes als chips, nootjes, groentjes
voorzien, maar geen warme hapjes ed meer.
o Bij aanvang wordt een glaasje cava of fruitsap geschonken, samen met 2
drankbonnetjes. Tijdens de hulde blijven de luiken van de toog gesloten. Na de
hulde kan de toog open. Er worden geen extra bonnetjes verkocht.
o Demonstratie: dansgroep ‘t Vosje
o CD en muziek voorzien voor na de hulde.
o De volgende kampioenen zijn al ontvangen: G-sporters (trofee), KSVO
(medailles + oorkondes), Spartana heren (trofee en medailles). Rheaxion wordt
niet weerhouden daar de kampioenen onder de noemer van Jazzmijn sportten
toen ze hun titel behaald hebben. De deadline is 17/10. Okinawa? HWA? Deze
2 clubs worden nogmaals gecontacteerd.
o Trofee voor sportverdienste. Er zijn 3 kandidaten: Er wordt anoniem gekozen
voor kandidaat 1 op basis van de motivatie.

-

Senioreninitiaties: 22/11/16
In de voormiddag wordt een golfinitiatie onderricht in de Brabantse Golf en yoga
in Omikron. In de namiddag een wandeling doorheen de gemeente met drankje
onderweg.

-

Sinterklaasactiviteit: 30/11/16 in GC De Corren
Op woensdag 30/11 zal de Kip van Troje 2 voorstellingen geven. Eentje om 13.30u
en eentje om 16u.
Vrijwilligers om pakjes uit te delen? Toog? Rony, Sonja, Patrick, Agnes en Willy

-

Kleuterhappening: 14/12/16 in sporthal Hertblock
Naar aloude gewoonte wordt de sporthal op 14/12 omgetoverd in een speelparadijs voor
jong en oud.
Vrijwilligers om de kassa te doen: Agnes, Rony en Willy

4. 40 jaar sportraad
De sportraad beslist een ‘Sportmarkt/Sportbeurs’ te plannen op zondag 21 mei’17
van 10u tot 17u.

Er zijn 12 clubs die hun medewerking hebben toegezegd. De anderen worden nogmaals
gecontacteerd.

Alle deelnemende clubs worden uitgenodigd voor een vergadering om de planning
te bespreken. De club krijgt de keuze tussen het inrichten van een initiatie of demo.
Er wordt een heuse promotiecampagne opgestart om zoveel mogelijk volk aan te
trekken. Vb door vooraf bonnetjes uit te delen. Op vertoon hiervan kan dan tijdens
de beurs vb. een gadget verkregen worden. Wel steeds overal vermelden dat de
sporters aangepast schoeisel dienen te voorzien en dat de kinderen vergezeld
dienen te worden door een volwassene.
De Sportiefste Steenokkerzelenaar wordt geloot uit de deelnemers die 10?
demo’s/initiaties meedoen.
Standen/tentjes middenstandsraad lenen OK: 3m x 3m. Bij regenweer poly. Hier
kunnen de deelnemende clubs info verschaffen (flyers) aan de geïnteresseerden.
De sportdienst/sportraad bemant ook een stand waar algemene info alsook het
programmaboekje van de dag kan verkregen worden.
Sonja merkt op dat in Vilvoorde onlangs een dergelijke beurs georganiseerd werd,
misschien daar eens wat info halen?
Voor de herkenning de dag zelf zullen de sportraadleden dezelfde T-shirt/polo
dragen (te bestellen).

5. Werking adviesraden
Het college heeft de verschillende werkingen van de adviesraden bekeken en beslist om
volgend voorstel voor te leggen aan de adviesraden:
1. Beslist om volgend voorstel voor te leggen aan de adviesraden:
Per legislatuur kan een adviesraad ervoor kiezen om
A enkel de adviesfunctie op te nemen of
B naast de adviesfunctie ook evenementen te organiseren.
Indien de adviesraad voor optie B kiest, is het de bedoeling dat ze in hoofdzaak
evenementen organiseren met gemeentelijk budget (geen toelage, uitgezonderd de
jeugdraad die wel met toelage werken). Ze mogen echter een eigen rekening openen
en fondsen verwerven, deze kunnen enkel gebruikt worden voor volgende zaken:
 Activiteiten organiseren die open staan voor de inwoners van Steenokkerzeel,
of een extra dimensie toevoegen aan een bestaand gemeentelijk evenement.
 Eigen vrijwilligerswerking (vb t-shirts voor medewerkers,
bedankingsetentje,...)
 Een goed doel met een link met de gemeente Steenokkerzeel.
 Materiaal aankopen. Dit materiaal moet gratis ter beschikking worden gesteld
aan de andere adviesraden. Als de adviesraad stopt met het organiseren van
evenementen, wordt het materiaal overgedragen aan de gemeente.
De rekening van de adviesraad moet transparant zijn, éénmaal per jaar in juni wordt
een financieel verslag van inkomsten en uitgaven van het voorbije jaar voorgelegd aan
het college van burgemeester en schepenen. Het college kan bij vermoeden van slecht
beheer extra controles doen tijdens het jaar. Rekeninghouders zijn de voorzitter en de
penningmeester van de adviesraad. Dit kan nooit een mandataris of ambtenaar zijn.
Al deze zaken worden vastgelegd in een afsprakennota die ondertekend wordt door de
voorzitter en penningmeester van de desbetreffende adviesraad en geldig is voor de
duur van de legislatuur.
2. De financiële controle moet gecoördineerd worden door de ambtenaar die mee in de
respectievelijke adviesraden zit.
De sportraad bespreekt dit punt uitvoerig en beslist om voor optie A te gaan.

6. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 5/12/16 om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock.
Op 18/11 vindt de AV plaats om 19u in GC De Corren.
7. Rondvraag en varia
-

-

-

-

De tatami werd grondig gepoetst. Geert L. vult aan dat in de begrotingsbespreking
€2.000 werd voorzien voor vervanging van versleten matten.
Sonja vraagt of het waar is dat leden van de cultuurraad De Corren 1 maal per 2 jaar
gratis krijgen. Kan dit uitgebreid worden naar de andere verenigingen? Geert L.
verklaart dat dit totaal niet klopt.
Patrick stelt dat de voetbalterreinen van KFC Perk en KFC Melsbroek er zeer goed
bijliggen. Er wordt gezegd dat de gemeente een kunstgrasveld zou aanleggen. Klopt dit?
Is het waar dat de herlokalisatie van KFC Melsbroek opnieuw werd uitgesteld? Geert
L. zegt dat er inderdaad budget voor een kunstgrasveld wordt voorzien voor KSVO.
Tevens zegt hij dat de werken aan de terreinen van KFC Melsbroek inderdaad vertraging
hebben opgelopen omwille van zware regenval. De oplevering is voor eind februari
2017 voorzien. Met BAC werd de afspraak gemaakt dat de verhuis vermoedelijk net na
het seizoen zal plaatsvinden.
Patrick vraagt nogmaals naar de mogelijkheid voor de aankoop van beachvlaggen van
de gemeente.
Geert S. polst naar de belijning voor de volleybalvelden. Hier werd een offerte voor
aangevraagd. Het aanbrengen werd nog niet in de planning voorzien.
Rony polst naar de petanqueterreinen aan Den Dam. Geert L. legt uit dat hier
verschillende factoren spelen: parking? Natuur en bos? Beek? Afwachten is de
boodschap.
De regiowerking sport zal nog in 2017 verderlopen.

