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Verslag vorige vergadering
Het verslag is goedgekeurd.

Evaluatie activiteiten
-

Kleuterhappening:
o Dit werd afgelast vanwege de coronamaatregelen.

Programma 2022
-

-

-

Schaatsnamiddag:
o De schaatsnamiddag vindt plaats op 2 maart. Er zal een bus vertrekken aan de
sporthal om 14 en rond 17u zullen we terug zijn. Er zal geschaatst worden in
Haasrode, Leuven.
o Geen hulp van SR verwacht.
Sportdagen voor scholen:
o Dit wordt nog gepland.
o Geen hulp van SR verwacht.
Steenokkerzeel Wandelt Culinair
o Dit zal plaatsvinden op zondag 20 maart. Er zullen 2 wandelroutes zijn. 1 van 6km en
1 van 9km. De inschrijvingen en het startpunt is voorzien aan GBS De Piramide. Er zal
catering voorzien worden op 3 plaatsen op het wandeltraject. De deelnemers van
2020 worden terug uitgenodigd. Als er nadien nog plaatsen zouden zijn, worden er
mogelijks nog een beperkt aantal tickets verkocht.

o

-

2 à 3 personen die kunnen komen helpen van de SR? (Inschrijvingen en route bij
afloop nog eens wandelen)  Peter, Ronny, Sonja
o Die dag is het ook markt. De sportdienst bekijkt welke wijzigingen eventueel moeten
gemaakt worden. In De Corren gaat er al een event door. Daarom is dit mogelijk niet
het ideale vertrekpunt.
Algemene vergadering + infosessie (25/3 om 19u)
o Die zal plaatsvinden net zoals het voorgaande jaren gebeurde. Beiden zullen in De
Corren plaatsvinden, in de grote zaal. De sportraad wordt om 18u verwacht om het
nodige te helpen klaarzetten.
o Zijn er bepaalde onderwerpen die leven bij de verenigingen om een spreker voor te
vinden?
o Het zalenreservatiesysteem van de gemeente toelichten.

Bord voor affiches in de sporthal
-

Het huidige bord is wat klein.
De sportraad is voorstander van het bord eventueel te vervangen door een tv-scherm.
Er is nog plaats waar vroeger de automaat stond voor GFT stickers om een scherm/tweede
bord op te hangen.

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

Rondvraag en varia
-

Het zeil tussen deel B en deel C in de omnisportzaal wordt spoedig gemaakt door de
werkliedenloods.
Wanneer worden de subsidies uitbetaald? Dit zal eind januari/begin februari zijn.
Er werd gevraagd om een nieuwe sportbeurs te organiseren. De sportraad zal dit de
volgende keer bespreken.
Er werd gevraagd wanneer de nieuwe badmintonnetten zouden aankomen. Deze zijn
besteld. We wachten nog op de levering.
Er wordt gevraagd om de lampen in de grote hal te vervangen. De sportdienst zal dit bekijken
en indien mogelijk de nodige lampen laten vervangen.
De wifi in de sporthal blijkt op sommige momenten/plaatsen niet voldoende sterk. De
sportdienst zal bekijken om dit te verbeteren.
----------------------------------------------------------------------------

Contact sportdienst / Cobus Roose
-

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

