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Steenokkerzeel, 28 augustus 2017

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 4 september 2017, om 19 uur in de vergaderzaal van sporthal Hertblock,
Orchideeënlaan te Steenokkerzeel.

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

Verslag vorige vergadering
Evaluatie activiteiten
Programma 2017
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
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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 04-09-2017 (BSR05/17)
Aanwezig: Herwig Priëels, Patrick Debeyter, Willy Elskens, Agnes Vankrieken, Wout
Verschueren, Rony Huyghebaert, Sonja De Coster en Amy Gille.
Verontschuldigd: Geert Streulens, Joost Fonteyn en schepen Geert Laureys
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Sportkampen Zomer
De zijn vlot verlopen. Wel hinken de omnisportkampen qua aantallen achterop tov de
avonturensportkampen.
Qua organisatie waren er geen opmerkingen.

-

Springkastelenfestival Tremelo: 30/8
Deze regionale activiteit kende door het regenweer een matige opkomst.
Er waren 400 deelnemers.

3. Activiteiten/programma 2017
-

Sportdag gemeente en OCMW personeel: 5 september 2017
Dit jaar vindt de sportdag in Boortmeerbeek plaats.
Er is een record aantal collega’s ingeschreven: 38

-

Vitamin
Deze sportdag voor gehandicapten vindt plaats op donderdag 14 september 2017.

-

Senior Spelen: 21 en 22 september 2017
Alles verloopt volgens plan.
Het concept voor de wandelaars wijzigt iets net zoals vorig jaar: de wandelaars
worden per bus gedropt op verschillende plaatsen en dienen van daaruit naar
Blankenberge te stappen.
Momenteel zijn er 64 deelnemers voor donderdag en 84 voor vrijdag.
Een maximum van 100 per dag wordt toegelaten.
Medewerkers aanmeldingen: Sonja en Wout do+vr, Willy en Agnes do, Patrick?,
Geert vrijdag.
Rony stelt voor de overschot van de flexiflessen aan de deelnemers te geven.

-

Scholenveldloop: 28 september 2017
De scholenveldloop vindt plaats op 28 september 2017. Woensdag 6/9 wordt met de
scholen een overleg georganiseerd. De gemeente zorgt voor Rode Kruis-post, flesje
water en busvervoer voor de 1ste graad,… Via SVS wordt een peer en diploma
verkregen.
De omloop start – net zoals vorig jaar – op het C-veld op een bredere start (hoger aantal
kinderen) te bekomen.
Er wordt voorgesteld om een loop voor leerkrachten, voorlopers, ouders te organiseren.
Medewerkers: Willy en Herwig?, Kim, Patrick? en Rony en Amy vanaf 9u, CBS en
Sonja vanaf 13u.

-

Zwemlessen voor 50 plussers:
Vanaf 6 oktober vindt opnieuw een zwemreeks voor 50 plussers plaats.

-

Skihappening:
De Regio Noord organiseert op 31/10/17 een skihappening naar Landgraaf voor 10 tot
16-jarigen.

-

Kampioenenhulde:
De algemene vergadering (19u) en de kampioenenhuldiging (20.30u) zullen op vrijdag
17 november in De Corren georganiseerd worden.
In Den Beiaard staat een artikel en alle verenigingen worden aangeschreven.
Rheaxion heeft voorgesteld om het intermezzo en slot te voorzien.
Geert neemt opnieuw de presentatie voor zijn rekening. Via pps zullen alle prestaties
geprojecteerd worden.
Trofeeën en medailles worden aan de kinderen (tot 14 jaar) uitgereikt. Voor de
volwassenen wordt geopteerd voor een - met het gemeentelijk logo – geborduurde
badhanddoek.
Er worden 2 drankbonnetjes per kop uitgedeeld.
CD en muziek voorzien voor na de hulde.
Kokoen wordt gecontacteerd voor de receptie.

-

Sinterklaasactiviteit: 06/12/17 in GC De Corren
Op woensdag 6/12 zal de Kip van Troje 2 voorstellingen geven. Eentje om 13.30u
en eentje om 16u.

-

Kleuterhappening: 20/12/17 in sporthal Hertblock
Naar aloude gewoonte wordt de sporthal op 14/12 omgetoverd in een speelparadijs voor
jong en oud.
Vrijwilligers om de kassa te doen: Agnes, Rony en Willy?

4. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 2/10, 6/11 en 4/12/17 om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock.
Algemene vergadering op vrijdag 17/11/17 om 19u in GC De Corren.
5. Rondvraag en varia
-

Peter, de nieuwe zaalwachter, blijft nog zeker tot het einde van het jaar.

-

-

-

-

-

-

-

Op de dienst vrijetijd zijn er ook wat wijzigingen. Gert-Jan zal de functie van Stephanie
op de jeugddienst overnemen. Geert is ontslagnemend en wordt tijdelijk vervangen door
Kim. Sharon komt het team versterken als administratieve ondersteuning. Amy neemt
de afdelingshoofdtaken van Geert waar.
De vervanging van de verlichting in Hertblock door LEDs is volledig afgerond.
De sportregio Noord zal vanaf januari 2018 niet meer bestaan onder de huidige vorm.
Dit door het wegvallen van de provincies. Er komen dus geen financiële middelen, noch
ondersteuning via een coördinator meer. De huidige gemeentes van de regio bekijken
nu om naar de toekomst toe de werking verder te zetten. Momenteel zijn er
onderhandelingen bezig onder welke vorm dit zal zijn (financieel, logistiek,
promotioneel,...). Ondertussen heeft Sport Vlaanderen bekend gemaakt dat via hen
projectsubsidies kunnen ontvangen worden. Evenwel komt de timing slecht uit en is er
slechts 1 maand de tijd om alle activiteiten van 2018 in te brengen.
Het cafetaria was 2 maanden gesloten, enkele sportclubs vonden dit spijtig.
De opstart van het reservatiesysteem voor de sport- en cultuurinfrastructuur is voorzien
in oktober door e2e. De testfase zal vanaf dan voor de rest van het seizoen lopen. Vanaf
augustus 2018 wordt volledig overgeschakeld naar het online systeem.
In de loop van 2018 zal de dienst vrije tijd verhuizen naar de 2de verdieping in het
gemeentehuis. Het ocmw zal zijn intrede nemen in de huidige bureaus van VT.
Wout zegt dat er in Zaventem een vrijetijdsbeurs georganiseerd werd dit weekend. Hij
stelt voor eens te gaan informeren hoe de beurs verlopen is. Amy heeft deze bezocht en
kon melden dat er een kleine 60 verenigingen (zowel, sport, jeugd, cultuur,
socioculturele,…) aanwezig waren. Iets na de middag waren er 200 bezoekers geweest.
Patrick meldt dat het 3de veld van FC Melsbroek vol distels staat.
Herwig vraagt naar de stand van zake van de Ik sport, jij sport, wij sporten… in het
Nederlands-spandoeken. Kim is hier mee bezig en de timing is tegen het einde van het
jaar voorzien. Herwig vraagt of het doek kan gehangen worden ter hoogte van het
gordijn aan het cafetaria om de zoninslag tegen te houden.
Herwig vraagt of we volgend jaar een vorming omtrent verzekeringen van vzw’s en fv’s
kan georganiseerd worden. Er zal nog een vorming diversiteit dit najaar georganiseerd
worden.
B52’s is gestart met een G-sportwerking. Indien dit dit jaar succes heeft zal hier volgend
sportseizoen volop promotie voor gevoerd worden.
Rony stelt de vraag hoe de site van Den Dam verder zal uitgewerkt worden. Het vorige
legislatuur werden beloftes gemaakt dat er 10 petanquevelden, sanitair en elektriciteit
zou voorzien worden. Via via werd vernomen dat dit niet in het RUP voorzien werd en
dat dit RUP geagendeerd staat op de gemeenteraad van september. Amy is hier niet van
op de hoogte maar zal advies aan Geert Laureys vragen. Rony neemt ook met hem
contact op.

