Sportraad 4/10/2021
Opgemaakt op 7/10/2021
Aanwezigen
Herwig Priëels, Patrick Debeyter, Wout Verschueren, Willy Elskens, sportfunctionaris Cobus Roose,
Agnes Vankrieken, en schepen Geert Laureys
Verontschuldigd
Rony Huyghebaert, Peter Debruyn en Sonja De Coster
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Verslag vorige vergadering
Het verslag is goedgekeurd.

Evaluatie activiteiten
Skate initiatie  Dit is goed verlopen.
Scholenveldloop  Verbeterpunten worden opgenomen in het draaiboek van volgend jaar.
Seniorensportdag  De telefoon van dienst vrije tijd volgende keer meenemen.

Programma 2021
Algemene vergadering + kampioenenhuldiging
-

-

Aanwezigheid sportraad
o Klaarzetten van 17u  Herwig, Patrick, Geert en Cobus
o In de avond zijn Agnes en Willy ook aanwezig
o Rony en Peter nog navragen
Kokoen contacteren voor catering
Prijzen voorzien per categorie
Meestal is er een act als pauze. Dit jaar zijn er weinig uitreikingen. Afhankelijk van het aantal
uitreiking zal er een act plaatsvinden.

-

Hulp nog aan college vragen

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.
MCJ en/of andere organisatie contacteren voor de bezetting van de zaal
Rode kruis en Sok nog eens inlichten

Beleidsmatig werken
De sportraad is een adviesraad dat de sportverenigingen in de gemeente vertegenwoordigt. Naast de
ondersteuning van evenementen, kan de sportraad ook beleidsmatig de sport in de gemeente mee
vooruit helpen. Daarom zal er bij de volgende vergaderingen bekeken worden hoe de sportraad hier
een meerwaarde kan bieden.

Data en uren volgende vergaderingen
19 november om 18u in GC De Corren. (aanloop naar AV en kampioenenhuldiging)

Rondvraag en varia
-

-

-

Seniorobics zou naar volgend jaar misschien problemen kunnen hebben om een lesgever te
vinden. Hier zal al op voorhand eens gekeken worden naar mogelijke opvolging. (Sport
Vlaanderen/oproep Den Beiaard)
Op 4 juni zullen de B52’s het BK G-Badminton organiseren in sporthal Hertblock.
De pijlen van de fietstocht voor autolozezondag zijn 2weken langer blijven hangen. Cobus
was dit vergeten te communiceren naar het college, alsook naar de inwoners. Deze worden
spoedig afgehaald.
CO2-meters voor verenigingen  geert zal dit nog eens aanhalen op het college. Cobus
vraagt aan Jasper over hoeveel meters het zou gaan.
Coronasubsidie van Iaido. Cobus vraagt na bij Jasper of deze al goedgekeurd is.

---------------------------------------------------------------------------Contact sportdienst / Cobus Roose
-

Mailadres: sport@steenokkerzeel.be
Telefoonnummer: 02 254 19 74

