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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 25 maart 2022
Aanwezige clubs (stemgerechtigde leden)
B52’s
Herwig Priëels
Iaido
Wout Verschueren
KFC Perk
Bart Coosemans
Inimfes Aerobic-Club
Annick Schoonbroodt
Sportlief!
Johan Heymans
Volksdans Oudchiroleiding St’zeel
Tine Naesen
Tennisclub Kasteel Van Ham
Eddy Meysmans
Super 8
Josiane Verbiest, Marijke Brouns
RheAxion
Jimmy Delmotte
Jiu Jitsu Okinawa
Peter Debruyn
Houtheimstappers
Ivo Wouters, Kurt Maetens
St. Sebastiaansgilde Humelgem
JP Caudenbergh
K Steenokkerzeel VO
Patrick De Maeyer
OKRA Melsbroek
Etienne Vekeman
Niet-stemgerechtigde leden
Schepen van sport
Sportfunctionaris
Administratief medewerker Vrije tijd
Verontschuldigd
HZ93 Steenokkerzeel
Afwezige clubs (stemgerechtigde leden)
DC ’t Wiel
KFC Melsbroek
Turnclub Gezond en Edel
OKRA Floordammers Petanque
HWARang
Petanque Den Dam
OKRA Melsbroek
Volley Gezinsbond Melsbroek
ZVC ’t Kliekske

Geert Laureys
Cobus Roose (afscheidnemend)
Goossens (in dienst sinds 21/03)
Sofie Vervloet

en

Roel
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0. Infosessie: Presentatie reservatiesysteem end2end
Sofie Vervloet, Administratief medewerker dienst Vrije tijd, geeft een presentatie over het
gebruik van de het online reservatiesysteem (www.reservaties.steenokkerzeel.be). Er wordt
o.a. overlopen hoe te registreren, als nieuwe klant of als contactpersoon voor een bestaande
vereniging. Hoe reservaties te maken, eenmalige of als terugkomende reservatie. En hoe deze
reservaties te wijzigen of annuleren.
Van de petanque komt de vraag of zij kunnen annuleren als het goed weer is, om buiten te
spelen. Schepen verduidelijkt dat de regel is dat een reservatie wordt aangerekend als de
annulatie niet 2 maand op voorhand gebeurd. Voor klassieke verenigingen en sporten is dit
een goede regel, maar schepen erkent dat voor petanque dit wat anders ligt. Te bekijken.

Schepen Geert Laureys leidt aan de hand van een powerpoint (zie bijlage) de volgende
punten:
1. Tellen stemgerechtigde leden/niet leden
Er zijn 14 clubs aanwezig, 1 verontschuldigd en 12 afwezig.
Turnclub Gezond en Edel heeft laten weten geen uitnodiging te hebben ontvangen
Er zijn geen geïnteresseerde inwoners aanwezig.
Vorig verslag wordt goedgekeurd
2. Activiteiten 2022
Gemeentelijke activiteiten en activiteiten binnen de Sportregio.
Scholenveldloop: Voor de volgende edities wordt gekeken of het voor kleuterklas en leerjaar
1 en 2 op school zelf kan doorgaan.
Binnen de regiowerking zijn er de (goedwerkende) klassiekers voor jonge kinderen en
volwassenen. Voor het segment tieners wordt er een nieuw en vernieuwend aanbod gecreëerd,
waarvan elke gemeente binnen de regio 1 activiteit organiseert. Steenokkerzeel organiseert
watersportnamiddag.
Volledig overzicht van de activiteiten in de presentatie.
3. Projecten van de Sportdienst

10 000 stappen, elke stap telt
Borden hangen op en passen in het straatbeeld.
Vraag aan allen om het te melden als ze zien dat er borden verkeerd hangen of stuk
zijn.
Project Ten Dam zit in de fase van de aanbesteding van een aannemer
Skatepark (naast politiekantoor)
Halfpipe is geplaatst in november 2021
Pumptrack is gepland voor het najaar 2022, waar nu het grasveld is.
4. Nieuw materiaal in Hertblock
Huidig materiaal is verouderd (basket, volleybal, tennis). Nieuw materiaal past niet meer op
de oude grondbussen, dus die moeten dan ook vervangen worden. Wordt bekeken, maar
budgettair moet het gemeentelijk plaatje ook kloppen.
5. Financieel overzicht
Overzicht van belangrijke exploitatie- en investeringsposten in de presentatie.
Veruit de grootste investering in 2021 was de vervanging van de centrale verwarming in de
sporthal. Moesten daar problemen mee zijn (te warm/te koud), laat het dan weten.
6. Nieuw subsidiereglement
Zal in werking treden na een eerste normaal werkingsjaar (=niet sterk verstoord door covid).
7. Resterende pot Corona
Er is nog een redelijk bedrag over van de coronasteun die de gemeentes ontvingen van de
Vlaamse overheid. Bij de eerste fase van de verdeling bracht het vervullen en nagaan van de
voorwaarden te veel werk met zich mee, zowel voor de verenigingen als voor de gemeente
zelf. Er wordt aan een nieuw reglement gewerkt om het resterende te verdelen. Dit gebeurt op
het niveau van dienst Vrije tijd.
8. Sportbeleid
De algemene pijlers van het sportbeleid worden nog eens aangehaald:
Streven naar een geïntegreerd sportbeleid waarin iedere inwoner zijn gading kan
vinden.
Investering in sport door onze gemeente trachten constant te houden.
9. Nieuwe sportfunctionaris
Roel Goossens vervangt vanaf 28 maart Cobus Roose als sportfunctionaris. De AV bedankt
Cobus voor al zijn werk.
Communicatie per mail gebeurt bij voorkeur via sport@steenokkerzeel.be. Zo komen alle
mails terecht.
10. Varia
In de polyvalent zaal hangt op 1 van de ramen dat deze niet open mag. Waarom niet?
Sportdienst gaat na.

Terugkoppeling sportdienst: Raam is inderdaad stuk (gaat niet open). Er
is reeds een bestek om alle ramen onder handen te nemen. Dat wordt normaliter dit
jaar uitgevoerd.
In turnzaal Tilia waren in het verleden problemen met vandalisme en mensen die
onrechtmatig toegang verschaften. Hoewel er al stappen zijn genomen, geraken sommige
mensen toch nog binnen.
Geert: Moeten bekijken welke verdere stappen er kunnen worden
genomen. Opmerking is zeker terecht
Op het bord om de lichten aan te doen zijn een aantal schakelaars stuk. Verenigingen lossen
dit nu op door er schakelaars te verplaatsen. Moet hersteld worden.
Sportdienst neemt op met technische dienst
Kan er gevist worden op de vijvers?
Geert: politiereglement laat dit niet toe.
Wanneer zijn de data van de sportschooldagen?
Sportdienst bekijkt wat mogelijk is en neemt contact op met de scholen
Soms worden zalen in de sporthal zeer vuil achtergelaten.
We hebben een goed idee over welke verenigingen het gaat. Zij worden
gecontacteerd. Iedereen moet het reglement volgen, anders dringen maatregelen zich
op.
Hoeveel verenigingen maken deel uit van de sportraad? Het lijkt erop dat er redelijk wat
verenigingen nooit naar de sportraad komen.
Geert: We gaan na of de bestaande lijst up to date is. Punt is zeer terecht.
Verenigingen die subsidies krijgen moeten ook een bepaalde betrokkenheid aan de dag
leggen.
Lijst bovenaan het verslag van de aanwezigen, afwezigen en
verontschuldigden zouden de stemgerechtigde (erkende) verenigingen moeten zijn.

