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Steenokkerzeel, 30 oktober 2017

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 6 november 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
Subsidies 2016-2017
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
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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 06-11-2017 (BSR07/17)
Aanwezig: Herwig Priëels, Patrick Debeyter, Willy Elskens, Agnes Vankrieken, Wout
Verschueren, Rony Huyghebaert, Sonja De Coster, schepen Geert Laureys en
Amy Gille.
Verontschuldigd: Geert Streulens en Joost Fonteyn
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Zwemlessen voor 50 plussers:
Vanaf 6 oktober vond opnieuw een zwemreeks voor 50 plussers plaats.
Er zijn 4 deelnemers van Steenokkerzeel. De reeks is volzet.

-

Skihappening:
De Regio Noord organiseerde op 31/10/17 een skihappening naar Landgraaf.
Er waren 17 kinderen van Steenokkerzeel ingeschreven.

3. Activiteiten/programma 2017
-

Kampioenenhulde:
De algemene vergadering (19u) en de kampioenenhuldiging (20.30u) zullen op vrijdag
17 november in De Corren georganiseerd worden.
Om de hulde wat attractiever en vlotter te laten verlopen net zoals vorig jaar worden de
volgende voorstellen gedaan:
o Bij elke kampioen die gehuldigd wordt zal uitsluitend de belangrijkste titel
afgeroepen worden. De rest wordt via een pps geprojecteerd op scherm.
o Presentator: Geert Laureys. Welkomstwoord: Rony.
o Er worden uitsluitend trofeeën en medailles geschonken aan kinderen tot 14 jaar.
Voor de volwassenen wordt geopteerd voor een - met het gemeentelijk logo –
geborduurde badhanddoek. Een team ontvangt wel nog een trofee.
o Kokoen zorgt voor de catering. Er worden hapjes als chips, nootjes, groentjes
voorzien, maar geen warme hapjes ed.
o Bij aanvang wordt een glaasje cava of fruitsap geschonken, samen met 2
drankbonnetjes. Tijdens de hulde blijven de luiken van de toog gesloten. Na de
hulde kan de toog open. Er worden geen extra bonnetjes verkocht.
o Demonstratie: dansgroep RheAxion
o CD en muziek voorzien voor na de hulde.

-

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.
Momenteel zijn er 172 en 43 tickets verkocht.

-

Kleuterhappening: 20/12/17 in sporthal Hertblock
Naar aloude gewoonte wordt de sporthal op 20/12 omgetoverd in een speelparadijs voor
jong en oud.
De voorbereidingen verlopen vlot behalve het Rode Kruis waar geen respons van komt.
Offerte werd ook aangevraagd bij het Vlaamse Kruis.

-

Kleutersportkamp: 26 t/m 29/12/17 in sporthal Hertblock
De voorbereidingen zijn gestart. Het aantal inschrijvingen valt wat tegen met 22
kleuters.
Het is heel moeilijk om monitoren te vinden.

4. Subsidieverdeling 2016-2017
Amy legt de subsidieverdeling voor aan de sportraad. De sportraad geeft een positief advies.
Na het visum van de financieel beheerder zal het college zich buigen over de verdeling en
na akkoord zal de uitbetaling nog dit jaar geschieden.
5. Data en uren volgende vergaderingen
Maandag 4/12/17 om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock.
Algemene vergadering op vrijdag 17/11/17 om 19u in GC De Corren.
6. Rondvraag en varia
-

-

-

-

-

Rony vraagt om de dolomiet van de voorste terreinen van de petanquehal ‘los te maken’
en opnieuw aan te leggen. Amy heeft deze opdracht doorgegeven. Deze zal deze maand
nog uitgevoerd worden.
Sportlief! gaat haar sportkampen naar 2018 uitbreiden. Ook RheAxion start met
kampen. Daardoor gaan de gemeentelijke sportkampen herbekeken worden.
Geert meldt dat de kleine uitbreiding van Den Dam aan de gemeenteraad van november
zal worden voorgelegd. Terwijl wordt informatief gepolst of de grote uitbreiding alsnog
kan doorgaan.
Op het gemeentehuis werd de eerste officerun georganiseerd. Met 14 deelnemers kende
dit een groot succes.
In het voorjaar zal de loopomloop in Melsbroek ingehuldigd worden.
Vermits de regiowerking met ondersteuning van de provincie eind december 2017 stopt
hebben 7 van de 8 gemeenten van de ‘oude regio’ een akkoord om een
Intergemeentelijke Vereniging op te richten. Het college van burgemeester en
schepenen heeft dit reeds goedgekeurd. Op 23 november wordt dit punt aan de
gemeenteraad voorgelegd.
Geert meldt dat de 3 voetbalclubs de gemeente hebben gecontacteerd met de melding
dat de toelagen die ze ontvangen voor het onderhoud van hun terreinen niet meer
voldoende zijn. Een mogelijke verhoging van de toelagen zal tijdens het
meerderheidsoverleg besproken worden.
Wout stelt voor om de tatami aan te spannen. Amy zet dit in 3P.
Patrick meldt dat Levensloop op 5 en 6 mei zal georganiseerd worden.
Rony zegt dat er opnieuw problemen zijn met de verwarming in de petanquehal.
Agnes vraagt of er extra verlichting kan komen aan het pad naar de Haachtsesteenweg.

