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Steenokkerzeel, 22 februari 2017

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 06 maart 2017, om 19 uur in de vergaderzaal van sporthal Hertblock,
Orchideeënlaan 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. 06-02-2017 (BSR02/17)

Aanwezig: Herwig Priëels, Patrick Debeyter, Willy Elskens, Rony Huyghebaert, Agnes
Vankrieken, Wout Verschueren, Sonja De Coster, Joost Fonteyn, schepen Geert
Laureys en Amy Gille.
Verontschuldigd: Geert Streulens
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Schaatsen: 22/2/17
De activiteit was uitverkocht en is zeer vlot verlopen.

3. Activiteiten/programma 2017
-

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

-

Algemene vergadering en info-avond: 29/03/2017 om 20u
Promotie loopt volop.

-

Sportkampen Pasen
Voor het omnisportkamp tijdens de 1ste week zijn er tot nu toe 41 kinderen ingeschreven.
Voor de 2de week 55 kleuters (kleutersportkamp).
De voorbereidingen lopen vlot.

-

Regionale Avonturensportdag Boom: 6 april 2017
Voor deze sportdag voor 12 tot 18-jarigen zijn er momenteel reeds 12 deelnemers.

-

Quiz B52’s/sportraad:
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.
De promotie verloopt vlot. Amy plaatst de activiteit in de UIT-agenda.
De gemeente schenkt een prijs (mand met producten – geen fruit).

-

Regionale Sporteldag Durbuy: 4 mei 2017
Het concept werd wat herwerkt. Voormiddag wandelen, fietsen of kajak. Namiddag
bezoeken aan brouwerij, park Topiaires, kasteel Radhadesh, stad,…
De inschrijvingen starten binnenkort.

4. 40 jaar sportraad
Kim heeft een voorstel tot folder opgemaakt.
Dit werd ter goedkeuring naar de clubs gestuurd. De nodige aanpassingen worden
gedaan.
Er werd een offerte ontvangen voor opmaak en druk. Kim volgt dit verder op.
Voor de viering werden de nodige aanvragen inzake materiaal, tenten, catering,
ehbo, elektriciteit, kledij,… gedaan.
5. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 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. Blijkbaar zijn
er enkele problemen inzake slijtvastheid. Hiervoor werd contact opgenomen met de leverancier.
Hij wijt deze problemen aan het vermoeden dat de zaal nog niet volledig droog was doordat
delen van de aangebrachte taping pas de dag zelf kon verwijderd worden. Hij stelt voor de
bijkomende kosten te delen.
De matten voor de vechtsportenzaal werden geleverd.
Wout klaagt de ventilatie in de zaal aan. Amy stuurt een mail met info naar de gebruikers. De
zaalwachters worden nogmaals op de hoogte gebracht hoe ze de ventilatie juist kunnen instellen.
De organisatie van de Buitenspeeldag neemt de jeugddienst op zich. Chiro Splinter zal die dag
tappen.
Wegens een zieke zaalwachter wordt momenteel in Hertblock met monitoren gewerkt om de
dienstverlening te garanderen in zowel De Corren als Hertblock.
Herwig kaart aan dat de laatste weken de properheid van de wc’s, kleedkamers, vuilnisbakjes,…
in Hertblock te wensen overlaat.
De aanvraagformulieren voor gebruik van de sportinfrastructuur gaan deze, of volgende week,
de deur uit.
Enkele leden van de sportraad kaarten de parkeer (vooral stilstaand verkeer) problematiek aan,
aan de sporthal. Vaak stationeren ouders zich voor de deur en blokkeren ze zo de toegang tot de
parking achter het gemeentehuis en sporthal.
Geert heeft tijdens een ontmoetingsdag voor schepenen, georganiseerd door Sport Vlaanderen,
hun administrateur-generaal Philippe Paquay ontmoet. Geert heeft de bezorgdheden van kleine
gemeente inzake Vlaams sportbeleid aangekaart. De heer Paquay heeft Geert uitgenodigd voor
een gesprek.
De dienst welzijn organiseert opnieuw een AED-opleiding. De opleidingen zijn gratis,
maximum 20 deelnemers per sessie, en vinden plaats telkens van 19.00 tot 22.00 uur op:
- woensdag 22 maart Zaal Teniers, Tervuursesteenweg 175 te Perk
- donderdag 27 april LDC Omikron, Vanheylenstraat 71 te Melsbroek
- donderdag 18 mei GC De Corren, Van Frachenlaan 24 te Steenokkerzeel

