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Verslag vorige vergadering
Het verslag is goedgekeurd.

Evaluatie activiteiten
Er hebben nog geen activiteiten plaatsgevonden.

Programma 2022
-

-

-

Schaatsnamiddag 2 maart
o Hiervoor is alles geregeld. Er is geen ondersteuning vereist van de SR.
Steenokkerzeel Wandelt Culinair (20/3)
o Peter en Sonja kunnen komen helpen met de inschrijvingen en zullen
vervolgens de route nog eens afwandelen ter controle na het event.
o De SR stelt voor dat er, indien nodig, ook een alcoholvrij drankje aanwezig is.
De sportdienst neemt contact op met de traiteur om dit na te vragen.
Algemene vergadering + infosessie (25/3 om 19u)
o Sofie zal een infosessie geven over het reservatiesysteem voor de
sportinfrastructuren.
Sportkampen
o De inschrijvingen lopen binnen.
o De lessen van de petanque zijn geannuleerd tijdens de tweede week van de
paasvakantie. Dit werd tijdens het sportkamp van krokus niet gedaan. De

sportdienst bekijkt of de petanquespelers toch binnen zouden kunnen
sporten tijdens de tweede week van de paasvakantie..

Subsidies 2020-2021
Er werd meegedeeld dat deze zijn goedgekeurd op het college. De uitbetaling volgt.

Vernieuwing regelement sportinfrastructuren
Het reglement dateert van 2016. De sportdienst vroeg aan de SR om eens na te kijken of dit
reglement een opfrisbeurt nodig had.

-

Openingsuren zijn verwarrend in het reglement.
Verder zijn geen aanpassingen nodig voor de sportraad.

Data en uren volgende vergadering
Maandag 7 maart om 19u in de vergaderzaal van de sporthal.

Rondvraag en varia
-

-

-

-

Het probleem rond de zaalvoetbalverenigingen is kort uitgelegd geweest.
De jeugddienst had een vraag voor de SR: “Wie kan er helpen op 20 april tijdens de
buitenspeeldag?”
o De SR ziet dit zitten zolang er op voorhand concrete afspraken zijn gemaakt.
Enkele leden van de SR zullen uitgenodigd worden door Sara op het
gemeentehuis om dit event te bespreken.
De bovenste 5cm van de petanquebanen zou moeten omgewoeld worden. Op dit
moment zijn de banen niet in de beste staat. De sportdienst neemt contact op met
de werkliedenloods.
De SR vraagt zich af of er in alle sport- en schoolinfrastructuren ledverlichting hangt,
dit zou immers een besparing kunnen betekenen. De sportdienst bekijkt dit tegen het
volgende overleg.
De kleedkamers worden niet voldoende gepoetst. Er werd nadruk gelegd op de
douches. De sportdienst spreekt de poetsman hierover aan.

