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Steenokkerzeel, 28 november 2016

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 05 december 2016, om 19 uur in de vergaderzaal van sporthal Hertblock te
Steenokkerzeel.

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

Verslag vorige vergadering
Evaluatie activiteiten
Programma 2017
40 jaar sportraad
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. 05-12-2016 (BSR07/16)

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

1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
Geert Streulens meldt dat er opnieuw ballen (8 stuks) op de buizen in de omnisportzaal liggen.
In Tilia 2. Het materiaal dat Geert voorziet om de ballen te verwijderen zal in Hertblock
geplaatst worden zodat de zaalwachters deze kunnen weghalen.
2. Evaluatie activiteiten
-

Skihappening: 3/11/16
11 deelnemers uit Steenokkerzeel konden geteld worden.
Dit is het maximum. De activiteit verliep zeer vlot.

-

Kampioenenhulde: 18/11/16
De algemene vergadering en de kampioenenhuldiging verliepen zeer vlot.
Bijna iedereen keerde tevreden huiswaarts. Bij Patrick heeft een ouder van Okinawa
haar beklag gedaan over het feit dat handdoeken geschonken werden aan individuele
sporters en dat ploegen een trofee ontvingen. Patrick zegt ook dat er een foutje stond in
de presentatie.
Geert Laureys haalt aan dat we een oplossing moeten zoeken voor de interviews met de
kinderen, deze zijn vaak niet erg spraakzaam.

-

Senioreninitiaties: 22/11/16
Er was weinig volk voor de golf (8) en yoga initiatie (5) in de voormiddag. De
wandeling in de namiddag kende een groter succes.

-

Sinterklaasactiviteit: 30/11/16 in GC De Corren
Op woensdag 30/11 heeft de Kip van Troje 2 voorstellingen gegeven. Eentje om
13.30u en eentje om 16u.
De eerste voorstelling was uitverkocht, bij de 2de waren nog 80pl vrij. Totaal
werden er 333 ouders en kinderen ontvangen.
Dankzij de hulp van de sportraad was het een zeer geslaagd initiatief.

3. Activiteiten/programma 2016-2017
-

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

Activiteiten 2017 in bijlage
4. 40 jaar sportraad
De sportraad heeft reeds eerder 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 telefonisch
gecontacteerd.

Alle deelnemende clubs worden uitgenodigd voor een vergadering om de planning
te bespreken. Deze zal op 19 januari 2017 georganiseerd worden.

5. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 9/1, 6/2 (!), 6/3, 8/5 en 12/6/17 om 19u in de vergaderzaal van sporthal
Hertblock.
Op 29/3 vindt de AV plaats om 20u in de sporthal.
6. Rondvraag en varia
-

Er is een nieuwe poetsman in Hertblock: Mozafar
Vanaf januari zal een poetsdame in de turnzalen starten.
Er werden ook 2 nieuwe zaalwachters aangesteld: Phil en Jasper. Phil verzaakt echter
van de opdracht.
De belijning voor de volleybalvelden voor U11 wordt op 9/1/17 aangebracht.
De dossiers voor aanvraag subsidie schoolsportinfrastructuur worden deze week nog
verstuurd. De sportdienst dankt de sportraad voor de medewerking.
Met de regio wordt een initiatie cyclocross opgestart in Tremelo.
Patrick vraagt nogmaals naar de mogelijkheid voor de aankoop van beachvlaggen door
de gemeente.

