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Steenokkerzeel, 27 april 2017

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 08 mei 2017, om 19 uur in de vergaderzaal van sporthal Hertblock, Orchideeënlaan
te Steenokkerzeel.

Dagorde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verslag vorige vergadering
Evaluatie activiteiten
Programma 2017
40 jaar sportraad
Problematiek omtrent gebruikersreglement Hertblock
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. 08-05-2017 (BSR03/17)

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
-

Steenokkerzeel Wandelt!: 19/03/2017
Om 13.30u startte de wandeling aan de kerk van Steenokkerzeel ism de
Houtheimstappers.
Er waren een 50-tal deelnemers. Achteraf werd een drankje aangeboden in ’t
Kliekske.

-

Algemene vergadering en info-avond: 29/03/2017 om 20u
De AV is vlot verlopen.
Er was een goede opkomst.

-

Sportkampen Pasen
De sportkampen zijn zonder incidenten verlopen.
Het deelnemersaantal bleef stabiel.

-

Regionale Avonturensportdag Boom: 6 april 2017
Voor deze sportdag voor 12 tot 18-jarigen waren er 17 deelnemers.

-

Quiz B52’s/sportraad:
Op zaterdag 22 april organiseerde de badmintonclub een quiz nav hun 20-jarig bestaan.
De sportraad zette haar schouders mee onder deze activiteit zetten nav haar 40-jarig
bestaan.
Er waren 21 quizploegen aanwezig. De avond is vlot verlopen.
Het was een zeer leuke activiteit. Er zijn vele positieve commentaren ontvangen.
Er wordt geëvalueerd om hier een jaarlijkse of 2-jaarlijlkse activiteit van te maken.
Dank aan de gemeente voor de ondersteuning.

-

Regionale zwemlessen 50+:
Net na de paasvakantie zijn deze gestart in Tremelo. Bij elke sessie zijn er een 5-tal
inwoners die deelnemen.

-

Regionale zwemlessen baby’s:
Voor de eerste keer werd dit initiatief georganiseerd. Er hebben 4 Steenokkerzeelse
gezinnen deelgenomen aan het babyzwemmen.
De sessies vonden dagelijks plaats van 3 t/m 7 april.

-

Regionale bmx, trial, cyclocross stage:
8 woensdagnamiddagen worden stages georganiseerd op de Balenberg in het Sven Nys
training center.
Slechts een handvol jonge deelnemers van Steenokkerzeel zijn ingeschreven.

-

Regionale Sporteldag Durbuy: 4 mei 2017
De sportdag is goed verlopen. Omwille van het gebrek aan promotie waren er
slechts 29 deelnemers. Andere jaren loopt dit op tot 50p.

3. Activiteiten/programma 2017
-

Hupsakee:
Hupsakee is gestart in VBS St-Cajetanus op 18/4.
Vandaag werd het materiaal naar Piramide vervoerd.

-

Kijk! Ik fiets! 3 juni 2017 van 9.30u tot 12u.
Kinderen zonder steunwielen leren fietsen.
De inschrijvingen verlopen vlot. Er zijn nog 8 plaatsen vrij.

-

Sportkampen Zomer
De inschrijvingen verlopen vlot.
SK4: 26, SK 5: 25, SK 6: 17, SK 7: 45
Er zijn zeer vele kandidaat monitoren.

-

Sportdag gemeente en OCMW personeel: 5 september 2017

-

Senior Spelen: 21 en 22 september 2017

-

Scholenveldloop: 28 september 2017

4. 40 jaar sportraad
De promotiefolders zijn de deur uitgegaan. Wout en Sonja merken wel op dat de
foto van Iai Do veel te klein uitvalt. Amy kijkt na hoe dit is kunnen gebeuren.
Voor de viering werden de nodige aanvragen inzake materiaal, tenten, catering,
ehbo, elektriciteit, flyers,… gedaan.
De promotie loopt volop.
Afspraak om 7u in de ochtend voor de opbouw. De sportclubs worden ten laatste
om 9u verwacht zodat de beurs om 10u kan starten.
Geert en Amy maken een planning op voor de tenten.

5. Problematiek omtrent gebruikersreglement Hertblock
Wout heeft gevraagd dit punt te agenderen daar hij opnieuw een aanvaring heeft gehad met
HWA Rang.
HWA Rang heeft de neiging de trainingstijd steeds te verlengen. Wout heeft er geen probleem
mee dat een oefening wordt afgerond omstreeks 20u of iets erna zelfs (start van zijn training)
maar op 25/4 startte de lesgever nog een oefening om 20.10u.
Wout heeft HWA Rang aangemaand de zaal te verlaten maar dit mondde uit in een scheldpartij.
Wout oppert dat iedereen zich aan de gebruikersregels dient te houden. Op de site van HWA
Rang worden waarden als respect, discipline, zelfbeheersing,… gepromoot. Toch moet Wout
vaststellen dat hier in de praktijk weinig van te merken is. Dit is schrijnend, zeker voor een
vechtsportenvereniging die deze waarden zeer hoog in het vaandel dragen.
Zowel Herwig (B52’s) als Joost (Spartana) merken op dat HWA Rang geregeld hun
trainingsvelden (omnisportzaal) bezet maar op verzoek vriendelijk de zaal verlaten.
Wout vraagt alvast de federatie in te lichten.
Amy stelt dat er hardleerse sporters zijn inzake het gebruikersreglement van Hertblock. Deze
worden steeds aangemaand het reglement te volgen.
Inzake HWA Rang is dit de zoveelste inbreuk tegen het reglement. Vandaag nog werd
vastgesteld dat er opnieuw extra materiaal gestockeerd wordt in de berging en dat het materiaal
her en der stond en niet op de daarvoor voorziene plaats. Geregeld klagen andere gebruikers
omtrent de verlenging van trainingsuren, inpalmen van zalen,…
Het is in eerste instantie de taak van de zaalwachter het toezicht waar te nemen en de club
terecht te wijzen. De zaalwachters zullen gesensibiliseerd worden.
Het bestuur van de sportraad stelt voor het college van burgemeester en schepenen in kennis te
stellen en naar de toekomst toe een sanctie op te leggen van €500 per vastgestelde inbreuk.
6. Data en uren volgende vergaderingen
Maandag 12/6/17 om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock.
7. Rondvraag en varia
-

-

-

-

Vandaag werd een examen georganiseerd voor de aanwerving van een nieuwe zaalwachter.
De aanvraagformulieren voor de sportsubsidies gaan deze, of volgende week, de deur uit.
De gemeente haalde geen van de 3 subsidiedossiers voor de turnzalen binnen. Geert en Amy
stuitten in deze toewijzingen op heel wat tegenstrijdigheden. Er werden reeds mails met vragen
om info verstuurd (Geert stuurt deze door naar de sportraad). Er wordt verder gekeken wat de
mogelijke te ondernemen stappen zijn.
Op 18/5 vindt het gesprek met Sport Vlaanderen plaats.
Vandaag is gestart met de vervanging van de verlichting in Hertblock.
Willy meldt dat op zaterdag 6 mei de toegang tot de omnisportzaal toe was en er een ploeg stond
te wachten in de inkomhal. Amy kijkt dit na.

Joost meldt dat het openluchttornooi van Spartana afgelopen zaterdag een succes kende.
Geert betreurt dat er weinig lokale verenigingen deelnamen. In het verleden was dit
anders.
Herwig merkt op dat er schade is aan de glazen panelen op de tribune. Amy legt het
geval van vandalisme uit van afgelopen woensdag.
Agnes vraagt om de mat te kunnen stofzuigen. Dit kan op dinsdagnamiddag, na een
seintje.
Patrick bedankt iedereen voor de hulp en steun met Levensloop.

