Sportraad 6/9/2021
Opgemaakt op 8/9/2021
Aanwezigen
Herwig Priëels, Patrick Debeyter, Willy Elskens, sportfunctionaris Cobus Roose, Peter Debruyn, Agnes
Vankrieken, Rony Huyghebaert en schepen Geert Laureys
Afwezig
Wout Verschueren en Sonja De Coster
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Verslag vorige vergadering
Het verslag is goedgekeurd.

Evaluatie activiteiten
Er is 1 activiteit geweest. Dit was het sportkamp van de sportdienst van 23 tot en met 27 augustus.
Het sportkamp verliep zeer goed. Er waren geen problemen, op de misplanning van Sport
Vlaanderen op de dag van het hoogtouwenparcours. Beide groepen van 25 moesten te samen op het
hoogtouwenparcours.

Programma 2021
Autoloze zondag 19/9
-

Dit is een activiteit van de sportregio. Er is een fietstocht die bewegwijzerd is tot in Haacht,
langs Zemst. Vervolgens kom je van Haacht langs Kampenhout terug. De route is in totaal
40km. Deelnemers kunnen kiezen wanneer en waar op de route ze starten. De route staat op
de website. Het is gecommuniceerd in Den Beiaard en via facebook.

Skate initiatie 22/9
-

Dit is een activiteit van de sportregio. Woensdagnamiddag zijn er 3 initiaties, telkens voor
een andere leeftijdsgroep. De eerste sessie voor 9-12 jaar van 13u-14u30. De tweede sessie

voor 12-14 jaar van 14u45-16u15. De derde sessie voor 14-18 jaar van 16u30-18u. De sessies
worden gegeven door een ervaren lesgever.
Scholenveldloop 28/9
-

-

In de voormiddag worden de nadars, finishboog, geluidsinstallatie,… geplaatst.
o Herwig komt helpen vanaf 9u samen met 3 werkmannen en Cobus.
In de namiddag komen de scholen aan met de fiets vanaf 13u. De eerste groep loopt om
13u30. Als laatste kan er nog een toer gelopen worden door de volwassenen. (leraren, SR en
collegeleden)
Het fruit en water wordt uitgedeeld door enkele aanwezigen van het college. Geert zal de
omroeper van dienst zijn.
Cobus neemt nog eens contact op met de voetbal om de afspreken nogmaals te bevestigen.

Seniorensportdag Blankenberge 30/9 & 1/10
-

-

Er kunnen nog folders in de sporthal gelegd worden.
Uurregeling:
o Aanwezigheid SR: 6u30
 Donderdag: Geert, Agnes, Willy
 Vrijdag: Geert. Cobus zal zorgen dat er nog 2 personen zijn.
o Inschrijvingen vanaf: 7u00
o Vertrek bus: 7u30
Na 15/9 wanneer alle inschrijvingen in orde zijn. Worden de deelnemers gecontacteerd met
de laatste info en richtlijnen.

Algemene vergadering + kampioenenhuldiging
-

-

-

Dit kan doorgaan op 19/11 of 3/12 in de grote zaal van De Corren. Om geen vergissingen te
maken, controleert Cobus deze data nog eens bij Jasper. De voorkeur gaat uit naar 19/11.
Er zal nog een mail worden rondgestuurd naar de verenigingen met de vraag of er
‘kampioenen’ zijn in ’20-’21, ondanks corona. Verenigingen kunnen ook een inzending doen
voor ‘sportverdienste van het jaar’. De kampioenen van ’19-’20 zullen dan ook uitgereikt
worden.
Tussen 19u en 20u zal de algemene vergadering doorgaan. Vanaf 20u30 is er de
kampioenenviering. Bij aanvang van dit laatste zal de bar het eerste deel toe zijn, zodat er
voldoende aandacht is voor de kampioenen. (net zoals voorgaande jaren)
Tijdens de kampioenenviering zal er ook een pauze zijn met entertainment.

Kleuterhappening 15/12
-

-

Start om 13u – einde om 16u.
De sportraad staat aan de kassa. Er zullen 2 kassa’s zijn om een vlot verloop te hebben.
De deelnameprijs bedraag 5euro per kind.
Enkel kinderen van de gemeente, in de gemeente naar school gaan of waarvan grootouders
in Steenokkerzeel wonen, mogen deelnemen. Dit doen we zodat er geen overrompeling is.
Voorgaande jaren was deze doelgroep al groot genoeg om de sporthal te vullen.
Benadrukken dat ouders zelf het toezicht dienen te verzorgen. Er zal geen begeleiding
voorzien worden.

Data en uren volgende vergaderingen
4 oktober om 19u in de vergaderzaal van de sporthal.

Rondvraag en varia
-

-

Aanpassen van lay-out van de verslagen en uitnodigingen voor de vergaderingen.
Het nieuwe subsidiereglement zal nog niet gebruikt worden. Het afgelopen waar was het nog
een ‘corona-jaar’ waardoor de subsidies niet representatief zouden verdeeld worden. Er zou
terug een vast bedrag zoals vorig jaar worden gesubsidieerd aan de verenigingen.
Lesgeverssubsidies goed opvolgen. Er zullen enkele personen hun opleiding in 2019 gestart
zijn en pas afgewerkt kunnen hebben in 2021 vanwege de corona.
Er wordt bekeken op welke plaatsen er Co2 meters moeten komen.
Dringende herstelling nodig aan de badmintonpalen in de sporthal.
B52’s zouden mogelijks het BK badminton voor G-sporters organiseren op 5 juni. Ze zijn nog
in de running samen met een andere organisator.

