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Steenokkerzeel, 8 maart 2017

Geachte,

Graag nodig ik u uit op de algemene vergadering van de gemeentelijke sportraad op
woensdag 29 maart 2017 om 20u in de vergaderzaal van Sporthal Hertblock te
Steenokkerzeel.

Dagorde :
1. Tellen stemgerechtigde leden
2. Goedkeuring vorig verslag
3. Werkingsverslag 2016
4. Programma 2017
5. Rondvraag en varia

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

Rony Huyghebaert
Voorzitter

Gemeentelijke sportraad
Steenokkerzeel
Gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te 1820
Steenokkerzeel

 02/254.19.74

02/254.19.02

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 29 maart 2017
Aanwezige clubs (stemgerechtigde leden)
Petanque Den Dam
Roger Rabaey en Robert Vande Venne
B52’s
Herwig Priëels en Jan Oostens
Iaido
Sonja De Coster
Club Gezond en Edel
Willy Elskens
KFC Perk
Bart Coosemans
Inimfes Aerobic-Club
Christine Bruylants en Annick Schoonbroodt
B.C. Carambol
Marc Henne
Volley Spartana
Geert Streulens
Sportlief!
Johan Heymans
St. Sebastiaansgilde Humelgem
JP Caudenbergh
Volksdans Oudchiroleiding St’zeel
Lut Godts
HWARang
Pascal Raeijmaeckers
Tennisclub Kasteel Van Ham
Christian Vandamme
Super 8
Josiane Verbiest
RheAxion
Jimmy Delmotte
Patrick Debeyter
Agnes Vankrieken
Niet-stemgerechtigde leden
Schepen van sport
Sportfunctionaris
Verontschuldigd
DC ‘t Wiezel
BB Boskanters
KSVO
OKRA Melsbroek
Geïnteresseerde inwoners
Geen
Afwezige clubs (stemgerechtigde leden)
Jiu Jitsu Okinawa
Dartsclub ’t Kliekske
Duivenm. Perk Vooruit
Kon. Liggende Wip Perk Dorp
FC De Molekens
ZVC ’t Kliekske
feMma Melsbroek
F.C. Melsbroek
Houtheimstappers
KWB Melsbroek

Geert Laureys
Amy Gille
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1. Tellen stemgerechtigde leden/niet leden
Herwig Prieëls heet iedereen welkom.
Er zijn 15 clubs aanwezig, 3 verontschuldigd en 11 afwezig.
Er zijn geen geïnteresseerde inwoners aanwezig.
2. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
3 - 4. Werkingsverslag 2016 – programma 2017 aan de hand van het sportbeleid
Amy legt via een power point presentatie de huidige werking en deze van volgend jaar voor.
Zie bijlage.
Tot slot kan iedereen vragen stellen over het beleid van onze gemeente.
5. Rondvraag en varia
-

-

-

De aanvragen voor gebruik van de sportinfrastructuren voor het sportjaar 2017-2018
kunnen nog tot 15 april binnengebracht worden.
Vanaf het volgende sportseizoen zal dubbelgelopen worden met een online
reservatiesysteem.
De volledige verlichting van Hertblock zal vervangen worden door LED-verlichting,
dit zal in de loop van de maand mei en juni gebeuren. Het is mogelijk dat er dan
sommige zalen een tijd niet beschikbaar zijn. De getroffen verenigingen worden tijdig
op de hoogte gebracht.
Enkele nieuwe matten zijn geplaatst in de vechtsportenzaal.
Voor Piramide werden nieuwe turnmatten aangekocht en voor St-Cajetanus touwen en
een ladder.
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.
Bijscholing najaar omtrent integratie via de sportclubs.
Omtrent de mogelijke subsidie voor openstelling van schoolsportinfrastructuur werd
nog geen nieuws ontvangen. Enkele gemeentes hebben wel reeds de melding gekregen
dat ze niet geselecteerd zijn. Er is budget voorzien om de vloer in turnzaal Tilia
sowieso te vernieuwen, met of zonder subsidie.

-

-

-

-

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
Bart Coosemans meldt dat KFC Perk op eigen initiatief AED-opleidingen organiseert.
Christian Vandamme vraagt of het mogelijk is aan Den Dam (zowel voor voetbal als voor
tennis) een AED-toestel te plaatsen. Dit wordt bekeken.
Jimmy Delmotte klaagt de geurhinder in Piramide nogmaals aan. Amy contacteert de
technische dienst voor een stand van zake.
Jimmy Delmotte vraagt naar de aanleg van een finse piste. De gemeente onderhandelt
momenteel met Sport Vlaanderen voor de aanleg van een loopomloop. Geert Laureys zegt dat
er vraag is naar de aanleg van een echte finse piste maar dat hieraan een hoog kostenplaatje
verbonden is. Dit legislatuur is de aanleg niet mogelijk maar naar de toekomst toe wordt dit
bekeken.
Jan Oostens klaagt de netheid van vooral de kleedkamers in Hertblock aan. Schepen laureys
repliceert dat hier op een korte termijn naar een degelijke oplossing wordt gezocht.
JP Caudenbergh vraagt naar de sleutel van de elektriciteitskast aan het park van Humelgem.
Geert Streulens vraagt info betreffende de subsidie voor gemeenschapsvorming. Schepen
Laureys legt in het kort uit hoe deze subsidie kan verkregen worden. Meer uitleg en een
aanvraagformulier
staat
op
onze
site
https://www.steenokkerzeel.be/producten/detail/242/subsidie-gemeenschapsvorming
Geert Streulens vraagt om netten te plaatsen aan de witte verluchtingsbuizen in de
omnisportzaal in Hertblock.
Patrick Debeyter doet een warme oproep voor de Levensloop van 22 en 23 april. Amy stuurt
hiervoor nog een mailtje.
Schepen Geert Laureys bedankt alle clubs voor het werk dat ze dagelijks leveren en nodigt
iedereen uit voor een drankje in het cafetaria.

