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Steenokkerzeel, 30 januari 2017

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 06 februari 2017, om 19 uur in restaurant ’t Kerckevelt (Behetsstraat 16) 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
S t e e n o k k e r z e e l
Gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te 1820
Steenokkerzeel
 02/254.19.74

02/254.19.02

BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 09-01-2017 (BSR01/17)

Aanwezig: Herwig Priëels, Patrick Debeyter, Willy Elskens, Rony Huyghebaert, Agnes
Vankrieken, Geert Streulens, Joost Fonteyn, schepen Geert Laureys en Amy Gille.
Verontschuldigd: Wout Verschueren en Sonja De Coster

1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
/
3. Activiteiten/programma 2017
-

Schaatsen: 22/2/17
De activiteit is uitverkocht.

-

Steenokkerzeel Wandelt!: 19/03/2017
Om 13.30u start de wandeling aan de kerk van Steenokkerzeel ism de
Houtheimstappers.

-

Algemene vergadering en info-avond: 29/03/2017 om 20u

-

Vorming:
Amy en Geert L. hebben onlangs een bijscholing bijgewoond omtrent integratie in de
sportclub. Zou dit een interessante vorming zijn voor de sportclubs?

-

Quiz B52’s:
Op zaterdag 22 april organiseert de badmintonclub een quiz nav hun 20-jarig bestaan.
De sportraad zal haar schouders mee onder deze activiteit zetten nav haar 40-jarig
bestaan.
Herwig en Rony lichten het project wat toe.

De start is voorzien om 20u.
Ploegen max 5p. Inkom €5 pp.
40% sportvragen.
Amy zal zorgen voor de mailing naar de clubs, FB, DB, pers, Uit,…
Wie een handje wil komen toesteken de dag zelf is meer dan welkom.
Kan de gemeente een prijs (mand met streekprodukten?) schenken aan De Slimste
Sportclub?
De vrijetijdsdienst heeft reeds een ploegje samengesteld.
4. 40 jaar sportraad
Op 16/2 van 19u tot 20u wordt de 2de vergadering georganiseerd.
De uurregeling en planning voor de vechtsportenzaal en polyvalente zaal is rond.
Voor de omnisportzaal moeten er nog enkele afspraken gemaakt worden.
De teksten/foto van elke club (voor de folder) dienen ook nog bezorgd te worden.
5. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 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 aangebracht in Hertblock.
Er werden een 8-tal nieuwe matten voor de vechtsportenzaal besteld. Alsook nieuwe
turnmatten voor Piramide en nieuwe touwen voor St-Cajetanus.
De loopomloop in Melsbroek zal hopelijk voor de zomer ingehuldigd worden. Er wordt
nog gewacht op de definitieve timing van Sport Vlaanderen alsook op de opening van
buurtweg nr 15.
Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist met de firma e2e in zee te gaan
voor de aankoop van een reservatiesysteem voor verhuur van de sporthal, turnzalen, De
Corren, De Camme,…
Op 22 en 23 april neemt Patrick met Team Steenokkerzeel opnieuw deel aan de
Levensloop. Kandidaat deelnemers kunnen zich steeds melden bij hem. Amy mailt alle
clubs.

