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1. Goedkeuring van het verslag

Goedgekeurd door alle leden.
2. Evaluatie activiteiten

De enige activiteit die heeft plaats gevonden, was het sportkamp van Sportlief. Dit kamp is
goed verlopen. Er waren geen problemen. Sportlief was tevreden op hun kamp en de opkomst.
3. Activiteiten/programma 2021

Activiteiten die zouden kunnen doorgaan worden onder voorbehoud gepland.
4. Mogelijke subsidiewijzigingen

De wijzigingen van het subsidiereglement komen door de mogelijke verandering in het
sportlandschap. Door enkele wijzigingen en uitbreidingen aan het reglement te maken wordt
er getracht om te anticiperen op deze veranderingen. Meer bepaald gaat het hier over
sportclubs die fusioneren en gemeentegrensoverschrijdende clubs.
Het subsidiereglement van 2016 wordt gebruikt als uitgangspunt.
Na een uitgebreid overleg zijn er enkele punten die de sportraad belangrijk acht.
-

-

Er moet gedacht worden aan de sporter. Het is de bedoeling om vanuit de gemeente
sport te stimuleren bij alle sporters. Deze rode draad mag niet uit het oog verloren
worden.
Er moet een duidelijk kader geschetst worden bij de term ‘fusiesportclub’.

-

-

Bij het wijzigen van het reglement moet, naast de huidige situatie, ook gekeken
worden naar de toekomst. Zodoende dat het reglement duurzaam en enige tijd
bruikbaar blijft.
Er dient een controlesysteem geïmplementeerd te worden.

Er kan eens contact opgenomen worden met Sport Vlaanderen, Dynamo en de Sportregio. Het
kan zijn dat deze instanties al ervaring hebben met dit soort zaken. Geert en Cobus zullen
tegen de volgende sportraad een voorstel klaar hebben.
5. Ondersteuning verenigingen met sportief karakter
‘De Vliegerkes’ hebben gevraagd of het mogelijk is om beroep te doen op een subsidie vanuit
sport. Volgens het huidige subsidiereglement is dit eerder niet mogelijk. Daarom werd er
gekeken wat de mogelijkheden zijn. Belangrijk om weten is dat er mogelijks nog
gelijkaardige verenigingen voor een subsidie komen vragen wanneer deze wordt toegekend
aan ‘De Vliegerkes’.
Na overleg kwamen enkele zaken aan bod. Er werd voorgesteld om reglementswijzigingen
door te voeren op basis van het huidige subsidiereglement. Op deze manier is er een leidraad
voor andere soortgelijke verenigingen. De subsidieaanvragen voor sport zouden stijgen, wat
leidt tot een grotere verdeling van de subsidie. Daarnaast kunnen verenigingen die in mindere
mate een sportief karakter houden ook via een omweg een subsidieaanvraag indienen terwijl
zij daar minder of geen recht op hebben.
Hierna werd voorgesteld om een nieuwe categorie op te stellen los van sport, jeugd en cultuur.
De bedoeling van deze categorie is dat alle soort gelijke verenigingen die niet direct bij sport,
jeugd of cultuur kunnen geplaatst worden toch samen kunnen genomen worden. Op deze
manier zouden deze verenigingen toch beroep kunnen doen op financiële steun op basis van
een nieuw reglement. Een van de belangrijkste kenmerken voor zo’n vereniging is dat het, het
welzijn in de Gemeente Steenokkerzeel moet ondersteunen/versterken. Geert en Cobus
bekijken of het mogelijk is om een nieuwe categorie op te maken.
6. Data en uren volgende vergaderingen

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 19 april. Er zal opnieuw een vergadering
gepland worden via ‘Teams’. Verdere data zijn nog niet besproken.
7. Rondvraag en varia
 Tifogame
Dit is een voetbal applicatie waar je uitslagen kan voorspellen zonder geld in te zetten. Hier
verschillen ze van de grote markt aan gokbedrijven. Bij Tifogame kunnen er wel prijzen
gewonnen worden door juiste voorspellingen te maken. De prijzen worden aangeboden door
handelaars.
In de zomer gaat het EK voetbal van start. Hier zal door Tifogame handig op ingespeeld
worden.

Het zou een mogelijkheid zijn om lokale handelaars meer onder de aandacht te brengen. Deze
zouden dan prijzen voorzien. De prijzen kunnen gewonnen worden door iedereen die het
platform gebruikt.
De kostprijs voor de gemeente zou 7000 à 8000 euro zijn.
De sportraad is niet direct overtuigd of enthousiast over het voorstel
 Airbadminton
Badminton Vlaanderen lanceert een nieuw concept ‘airbadminton’. Dit concept is een
badminton variant die buiten kan gespeeld worden op verschillende ondergronden. Hiervoor
gaan ze op ‘Summer Tour’ doorheen Vlaanderen. Dit doen ze in samenwerking met LFBB,
Decathlon en lokale badmintonclubs. De tour loopt van 19 juni tot en met 19 september.
Badmintonclub B52’s zou dit initiatief mee willen ondersteunen. Ze zouden graag het
Hinkaertplein in Steenokkerzeel willen gebruiken.
Er moeten minstens 5 terreinen gelegd kunnen worden. Het speelveld is een rechthoek van
16m x 6m meter voor doubles en triples, en 16m x 5m voor singles; omgeven door een vrije
zone, die aan alle kanten minimaal 0,8 m is.
 Algemene vergadering
Er wordt gevraagd om toch eens te bekijken of het mogelijk is om de AV te organiseren. Al is
het op een andere manier dan normaal. Vervolgens dient er ook gecommuniceerd te worden
met de clubs dat de AV later of niet zal plaatsvinden.
 Sporthal gesloten
De Sporthal zal gesloten blijven tot 1 april voor +13 jarigen.
 Dansvloer sporthal
Dansclub Move Libre liet weten dat de vloer in de polyvalente zaal aan vervanging toe is. Dit
zal worden bekeken door Geert en Cobus.
 De subsidies
De subsidies voor sportverenigingen zijn verhoogd met 1000 euro. Dit komt doordat de
subsidies voor sport, jeugd en cultuur gelijk zijn getrokken. Het totaal te verdelen
subsidiegeld voor sport is 20.000 euro.

