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Steenokkerzeel, 02 januari 2017

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 09 januari 2017, om 19 uur in de vergaderzaal van sporthal Hertblock te
Steenokkerzeel.

Dagorde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verslag vorige vergadering
Evaluatie activiteiten
Programma 2017
40 jaar sportraad
Data en uren volgende vergaderingen
Rondvraag en varia

Hopend u op de bestuursvergadering te mogen verwelkomen, verblijf ik inmiddels,
Met sportieve groeten

Rony Huyghebaert
Voorzitter

G e m e e n t e l i j k e s p o r t r a a d
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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 09-01-2017 (BSR01/17)

Aanwezig: Herwig Priëels, Patrick Debeyter, Willy Elskens, Wout Verschueren, Agnes
Vankrieken, Geert Streulens, Joost Fonteyn, schepen Geert Laureys en Amy Gille.
Verontschuldigd: Rony Huyghebaert en Sonja De Coster
Geert Streulens stelt Joost Fonteyn voor als nieuwe secretaris van Spartana. Hij zal Geert
wanneer nodig vervangen tijdens de bestuursvergaderingen van de sportraad.
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Kleuterhappening: 14/12/16 in sporthal Hertblock
De kleuterhappening was zeer geslaagd.
Er waren 124 deelnemers.

3. Activiteiten/programma 2017
-

Schaatsen: 22/2/17
De inschrijvingen verlopen vlot. Er werd net voor de vakantie een flyer aan de
scholen bezorgd. Er zijn momenteel 37 kinderen ingeschreven. Dus nog 13
plaatsjes vrij.

4. 40 jaar sportraad
De sportraad heeft reeds eerder beslist een ‘Sportbeurs’ te plannen op zondag
21 mei’17 van 10u tot 17u.

Er zijn uiteindelijk 20 clubs + curve-bowls die hun medewerking hebben toegezegd.

Alle deelnemende clubs worden uitgenodigd voor een vergadering om de planning
te bespreken. Deze zal op 19 januari 2017 georganiseerd worden.
Op 16/2 van 19u tot 20u wordt een 2de vergadering georganiseerd.
In de poly worden 4 dansinitiatieven gepland. Dwz 2 à 3 initiaties van 30 minuten
per club.
In de vechtsportenzaal zijn er 3 clubs.
In de omnisportzaal zijn er 8 + curve bowls. Vermits er 3 units zijn stelt Amy voor
om in een doorschuifsysteem van 3u te werken.

Amy heeft een voorstel folder klaar.
Gadget voor de eerste 300 deelnemers. Eventueel flexi-bottle?
De meest Sportiefste Steenokkerzelenaar zal verkozen worden. Deze persoon
heeft aan de meeste initiaties deelgenomen (stempelkaarten en stempel per club
voorzien). Er wordt ook een schiftingsvraag voorzien. De Sportiefste
Steenokkerzelenaar ontvangt een waardebon van Fietsen Niel van €500 à €750
(afhankelijk van het budget).
T-shirts en windstopper medewerkers: koningsblauw met logo gemeente op de
borst en sportraad Steenokkerzeel op de rug.
Naamkaartjes sportraad zullen voorzien worden.
Rode Kruis stand met eventuele uitleg over AED.
Clubs kunnen promotievlaggen van hun vereniging ophangen in de zalen.
2 zwarte loopmatten in de omnisportzaal.
5. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 6/2 (!), 6/3, 8/5 en 12/6/17 om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock.
Op 29/3 vindt de AV plaats om 20u in de sporthal.
6. Rondvraag en varia
-

-

-

-

De belijning voor de volleybalvelden voor U11 werd vandaag niet aangebracht. De
leverancier was de afspraak vergeten. Op 16/1 zullen de werken uitgevoerd worden.
Spartana zal het plaklint tegen dan verwijderen.
De dossiers voor aanvraag subsidie schoolsportinfrastructuur werden verstuurd. Er
werden vandaag nog bijkomende inlichtingen opgevraagd.
Amy vraagt naar materiaal dat Geert Streulens voorziet om de ballen te verwijderen op
de buizen in Hertblock, zodat de zaalwachters deze kunnen weghalen. Dit ligt in de
kelder. Geert geeft Amy na de vergadering een woordje uitleg over het de werkwijze.
Joost vraagt naar de mogelijkheid van een AED initiatie. Deze wordt dit jaar opnieuw
georganiseerd in de 3 deelgemeenten. Info volgt later.
Patrick vraagt opnieuw naar de beachvlaggen. Geert L. meldt dat er momenteel
Herasdoeken zijn die kunnen gebruikt worden als promotie.
Alle sportraadleden krijgen een vrijkaart voor de toneelvoorstelling Ben van de wereld
in GC De Corren op 20/1. Indien interesse, zeker een seintje aan onze cultuurdienst.
Geert L. is opnieuw aangesproken door een mama van een lid van Okinawa die opnieuw
haar ongenoegen uitte dat de individuele sporters van Okinawa gehuldigd worden
tijdens de kampioenenhuldiging maar dat zij geen trofee als ploeg ontvangen.
Wout vraagt naar de aankoop van nieuwe matten voor de vechtsportenzaal. Deze zullen
besteld worden.

