Sportraad 7/3/2022
Verslag opgemaakt op 8/3/2022
Aanwezigen
Herwig Priëels, Patrick Debeyter, Wout Verschueren, Peter Debruyn, Agnes Vankrieken,
Willy Elskens, schepen Geert Laureys en Sportfunctionaris Cobus Roose
Verontschuldigd
Sonja De Coster en Rony Huyghebaert
-------------------------------------------------------------

Inhoud
Verslag vorige vergadering ..................................................................................................... 1
Evaluatie activiteiten .............................................................................................................. 1
Programma 2022 .................................................................................................................... 1
Data en uren volgende vergaderingen ................................................................................... 2
Rondvraag en varia ................................................................................................................. 2

-------------------------------------------------------------

Verslag vorige vergadering
Het verslag is goedgekeurd.

Evaluatie activiteiten
-

Schaatsnamiddag 2 maart
o Dit is goed verlopen zonder ongelukken.
o De feedback van collega Jasper wordt nog verwerkt in het draaiboek.

Programma 2022
-

-

Steenokkerzeel Wandelt Culinair (20/3)
o Peter kan komen helpen met de inschrijvingen en vervolgens met Geert de
route nog eens afwandelen ter controle na het event. We verzamelen om
11u30 aan de turnzaal van Piramide.
o Cobus gaat ter plaatse nog eens kijken en neemt de dag van het event het
nodige materiaal mee. (inschrijvingslijsten, bonnen, balpennen,…)
o Er is een alcoholvrije variant gevraagd aan Kokoen.
o De horeca rond de markt wordt ingelicht over het event.
Algemene vergadering + infosessie (25/3 om 19u)
o Sofie zal een infosessie geven over het reservatiesysteem van de
sportinfrastructuren voor de AV begint.
 Welke punten moeten hierop bijkomen?
 Tellen stemgerechtigde leden
 Financiële overzicht 2021
 Programma 2022 (ook sportregio op apart slide)

-

 Nieuwe grondbussen in de sporthal
 Resterende pot corona (herverdeling via nieuw reglement)
 Rondvraag en varia
o Herwig, Patrick, Geert en Cobus spreken af aan De Corren om 18u om alles
klaar te zetten.
o Er zal een blanco aanwezigheidslijst aan de inkom liggen voor de
aanwezigheden op te nemen.
o Bij het binnenkomen krijgen de mensen 1 drankje. Na de infosessie en de AV
kunnen de mensen nog een drankje nemen.
Sportkampen
o De inschrijvingen lopen binnen.

Data en uren volgende vergaderingen
-

Vrijdag 25 maart om 19u in GC De Corren.
Maandag 9 mei om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock.

Rondvraag en varia
-

-

De kleedkamers worden niet voldoende gepoetst. Er werd nadruk gelegd op de
douches. De sportdienst spreekt de poetsman hierover aan.
o Douchemat
Er hangen nog enkele papieren omhoog i.v.m. mondmaskerplicht. Er zal gevraagd
worden aan de zaalwachters deze weg te nemen.
Soms is het te warm in de sporthal om aangenaam te kunnen sporten. Dit zal
herbekeken worden met de collega in kwestie.
De wifi in de sporthal, voornamelijk de vergaderzaal, is bijna onbruikbaar. Dit wordt
nagevraagd bij Vera. (De techsupport van het gemeentehuis.)

