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Steenokkerzeel, 27 november 2017

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 4 december 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 2017-2018
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
Gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te 1820
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 02/254.19.74

02/254.19.02

BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 04-12-2017 (BSR08/17)
Aanwezig: Herwig Priëels, Patrick Debeyter, Willy Elskens, Agnes Vankrieken, Wout
Verschueren, Rony Huyghebaert, Sonja De Coster, Geert Streulens, schepen
Geert Laureys en Amy Gille.
Verontschuldigd: Joost Fonteyn
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Kampioenenhulde en AV:
Beide activiteiten zijn vlot verlopen.
Er was een zeer goede opkomst.
Iedereen keerde tevreden huiswaarts.

3. Activiteiten/programma 2017
-

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 200 en 150 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.

-

Kleutersportkamp: 26 t/m 29/12/17 in sporthal Hertblock
De voorbereidingen zijn gestart. Het aantal inschrijvingen valt wat tegen met 40
kleuters.
Het is heel moeilijk om monitoren te vinden.

Activiteiten 2018 in bijlage

4. Subsidieverdeling 2016-2017
Amy legt de subsidieverdeling voor aan de sportraad. De sportraad geeft een positief advies.
De financieel beheer heeft het visum reeds verleend.
Het college zich buigen over de verdeling en na akkoord zal de uitbetaling nog dit jaar
plaatsvinden.
5. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 8/1, 5/2 (etentje), 5/3, 7/5 en 4/6 om 19u in de vergaderzaal van sporthal
Hertblock.
Algemene vergadering op woensdag 28/3 om 20u in de sporthal.
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 hopelijk
deze maand nog uitgevoerd worden.
Het aanspannen van de tatami werd in 3P gezet. Wout vraagt of dit kan gepland worden
vóór het einde van het jaar.
De kleine uitbreiding van het RUP Den Dam werd in de gemeenteraad goedgekeurd.
Dit zal verder uitgewerkt worden door de dienst openbare werken.
Willy meldt dat van een groen bankje er een vijs ontbreekt.
Geert gaat het nieuwe facturatie adres van Spartana bezorgen.
Geert meldt dat delen van de oude website nog via google terug te vinden zijn
(waaronder contactadressen van oud-bestuursleden). Hij heeft dit reeds doorgegeven
aan Maïté. Dit is ondertussen in orde gebracht.
Spartana zal de data en uren van de terugronde vóór 1 januari 2018 doorgeven.

Programma:

-

Vorming diversiteit: 22 januari 2018

-

Schaatsen: 7 februari 2018

-

Scholensportdagen:
o 8/3 1ste graad
o 15/3: 3de graad
o 31/5: 2de graad

-

Steenokkerzeel Wandelt: 18 maart 2018

-

Jaarlijkse infovergadering voor de inwoners + AV: 28 maart 2018

-

Sportkampen:

Vakantie

Periode

Doelgroep

Concept

Plaats

Pasen

9 t/m 13/04

10 tot 16-jarigen

Avonturensportkamp

Hofstade/De Nekker

Zomer

23 t/m 27/07

10 tot 16-jarigen

Avonturensportkamp

Hofstade/De Nekker

6 t/m 10/08

7 tot 12-jarigen

Omnisportkamp

Hertblock/Tilia

27 t/m 31/8

10 tot 16-jarigen

Avonturensportkamp

Hofstade/De Nekker

-

Buitenspeeldag snacks: 18 april 2018

-

Hupsakee:

o St-Cajetanus: 16 april t/m 14 mei
o Piramide: 14 t/m 28 mei

o Ter Ham: 28 mei t/m 11 juni
o De Zandkorrel: 11 t/m 15 juni

-

Kijk! Ik fiets!: 2 juni 2018

-

Sportdag OCMW en gemeentepersoneel: 13 september 2018

-

Senior Spelen: 20 en 21 september 2018

-

Scholenveldloop: 27 september 2018

-

Kampioenenhuldiging: 16 november 2018

-

Sinterklaasactiviteit: 28/11 of 5 december 2018

-

Kleuterhappening: 19 december 2018

