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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 20 mei 2021
Aanwezige clubs (stemgerechtigde leden)
Petanque Den Dam
Rony Huyghebaert
B52’s
Herwig Priëels
Iaido
Wout Verschueren
KFC Perk
Bart Coosemans
Inimfes Aerobic-Club
Christine Bruylants, Annick Schoonbroodt
Sportlief!
Johan Heymans
Volksdans Oudchiroleiding St’zeel
Lut Godts
Tennisclub Kasteel Van Ham
Marc Heulsen
Super 8
Josiane Verbiest
RheAxion
Jimmy Delmotte
Jiu Jitsu Okinawa
Peter Debruyn
HWARang
Pascal Raeijmaekers
Houtheimstappers
Freddy Van der Borght
Agnes Vankrieken
Patrick Debeyter
Niet-stemgerechtigde leden
Schepen van sport
Sportfunctionaris
Verontschuldigd
Volley Gezinsbond Melsbroek
ZVC ’t Kliekske
Femma Melsbroek
Afwezige clubs (stemgerechtigde leden)
DC ’t Wiel
K Steenokkerzeel VO
FC Melsbroek
St. Sebastiaansgilde Humelgem
Turnclub Gezond en Edel
OKRA Floordammers Petanque

Geert Laureys
Cobus Roose
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1. Tellen stemgerechtigde leden/niet leden
Er zijn 13 clubs aanwezig, 3 verontschuldigd en 6 afwezig.
Er zijn geen geïnteresseerde inwoners aanwezig.
2. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Aanpassing subsidiereglement
Het aangepaste subsidiereglement werd voorgesteld. Het werd helemaal doorlopen.
Vervolgens werden er enkele opmerkingen gegeven. Op deze opmerkingen zullen Geert en
Cobus met de sportraad een antwoord zoeken. Daarna wordt dit ter controle doorgestuurd
naar de aanwezigen van de algemene vergadering van 20 mei 2021.
Opmerkingen:
- Hoe worden de subsidies verdeeld na, opnieuw, een jaar van corona?
Afhankelijk hoe lang de coronamaatregelen nog aanhouden, zal het college van burgemeester
en schepenen daar een beslissing in nemen.
- Kunnen online stages ook ingebracht worden als stage?
Naar aanleiding van de coronaproblematiek wordt deze vraag zeker begrepen, al denken we
met de sportraad dat het onnodig is om dit op te nemen in het reglement. We blijven
voorstander van sporten in groep, met de lesgever aanwezig in de zaal.
- Wat met activiteiten die niet doorgaan op het grondgebied van Steenokkerzeel, maar wel
georganiseerd worden door verenigingen van Steenokkerzeel?
Het huidige voorstel wordt behouden (ifv de fusieclubs), maar er zal een regel toegevoegd
worden. Uitzonderingen kunnen via de sportdienst aangevraagd worden bij het indienen van
de subsidieaanvraag. De sportdienst zal vervolgens met de sportraad een advies schrijven.
Dit advies wordt dan, samen met de subsidieaanvraag, voorgelegd voor het college van
burgemeester en schepenen.
- Het competitieluik wordt uit het reglement gehaald. Hwarang moet gemiddeld 25 euro
betalen om leden in te schrijven in de competitie. Hwarang vreest dat ze hier met het nieuwe
reglement minder ondersteuning voor zullen krijgen.
Zoals reeds werd uitgelegd tijdens de sportraad zal dit weinig invloed hebben op de
uiteindelijke som. Er zal dus niets aangepast worden in het reglement.

4. Aanvraag erkenning HZ93 (fusie met Spartana)
De vereniging HZ93 wordt een erkende vereniging in gemeente Steenokkerzeel. Er werd door
niemand bezwaar gemaakt. De stemming was unaniem.
5. Activiteiten en financiën
Sinds de versoepelingen van februari is er 1 event van de sportdienst kunnen doorgaan. Dit
was het avonturensportkamp van de Paasvakantie. Het werd een succesvol kamp. Enkel
sneeuwstormen de eerste 2 dagen en een ziekenhuisbezoek. Dit werd telkens tot een goed
eind gebracht.
Door de coronaproblematiek en de weinige evenementen zal het financiële deel tijdens de
volgende algemene vergadering toegelicht worden.
6. Coronasubsidies
Dit werd nogmaals toegelicht. Een korte samenvatting:
Verenigingen kunnen éénmalig een aanvraag indien om een subsidie te ontvangen van
maximaal 50% van het subsidiebedrag dat ze hebben ontvangen in 2019-2020. Op
voorwaarde dat dit budget werd besteed aan de lokale economie van gemeente
Steenokkerzeel en de facturen en betalingsbewijzen mee zijn aangeleverd. De facturen
mogen gedateerd zijn vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. De kostprijs
van gemeentelijke infrastructuren zijn geen lokale economie. Ze kunnen daarom niet
ingebracht worden.
7. Project Den Dam
Dit is een project waar al verschillende jaren wordt aan gewerkt. Op dit moment gaat het
richting de uitvoeringsfase. Er wordt een nieuw gebouw geplaatst op het sportdomein Den
Dam met enkele aanvullende omgevingsaanpassingen.
Er komt een gebouw met 2 verdiepen. Op het gelijkvloers komt de cafetaria van TC Kasteel
van Ham, een ruimte voor de petanqueclub Den Dam en verschillende kleedkamers. Op
het 1ste verdiep komt de cafetaria van KSVO. De infrastructuur is toegankelijk voor
mensen met een beperking. Bij de omgevingsaanpassingen worden ook enkele
petanqueterreinen aangelegd.
8. Rondvraag en varia
Gaat de sporthal terug open vanaf 9 juni?

Dit is moeilijk te zeggen. Hier moet de gemeente sowieso wachten op
een ministerieel besluit waar dit in opgenomen wordt. Daarnaast is er ook een
stuurgroep in de gemeente die de coronaproblematiek en maatregelen opvolgt. Bij hun
volgende overleg zal dit zeker besproken worden.

