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Steenokkerzeel, 2 januari 2018

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 8 januari 2018, om 19 uur in de vergaderzaal van sporthal Hertblock,
Orchideeënlaan te Steenokkerzeel.

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

Verslag vorige vergadering
Evaluatie activiteiten
Programma 2018
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
Steenokkerzeel
 02/254.19.74

02/254.19.02

BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 08-01-2018 (BSR01/17)
Aanwezig: Herwig Priëels, Patrick Debeyter, Willy Elskens, Agnes Vankrieken, Rony
Huyghebaert, Sonja De Coster, Geert Streulens, schepen Geert Laureys en Amy
Gille.
Verontschuldigd: Joost Fonteyn en Wout Verschueren
1. Goedkeuring van het verslag
De voorzitter wenst iedereen het beste voor het nieuwe jaar en aan Wout een spoedig herstel en
een vlotte revalidatie na zijn heupoperatie.
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Sinterklaasactiviteit: 06/12/17 in GC De Corren
Op woensdag 6/12 heeft de Kip van Troje 2 voorstellingen gegeven. Eentje om
13.30u en eentje om 16u.
De eerste was uitverkocht, bij de 2de waren er nog 40 tickets over.
Er werden positieve reacties ontvangen.

-

Kleuterhappening: 20/12/17 in sporthal Hertblock
Naar aloude gewoonte werd de sporthal op 20/12 omgetoverd in een speelparadijs voor
jong en oud.
Er waren 126 deelnemers. De activiteit verliep vlot.
Spijtig dat het cafetaria pas om 15.30u openging.

-

Kleutersportkamp: 26 t/m 29/12/17 in sporthal Hertblock
Er waren 52 kleuters ingeschreven.
De week is zeer vlot verlopen.

3. Activiteiten/programma 2018
-

Vorming Diversiteit in de sportclub: 22/01/18 in de sporthal
Op maandag 22 januari om 19u start de opleiding Diversiteit in de sportclubs.
De promotiecampagne verloopt vlot.
Helpers: Rony?

-

Schaatsactiviteit: 07/02/18 in sporthal Hertblock
De inschrijvingen verlopen vlot. Er wordt deze week nog een flyer aan de scholen
bezorgd.

-

Steenokkerzeel Wandelt!: 18/03/2018
Om 13.30u start de wandeling aan de kerk van Melsbroek ism de
Houtheimstappers.
Amy stelt voor om hier een culinaire wandeling van te maken.
Kokoen heeft enkele voorstellen gedaan. Het keuzemenu wordt overlopen. Er zal
voor 100 personen besteld worden.
Afsluiter: Onder den Toren.

-

Algemene vergadering en info-avond: 28/03/2018 om 20u

-

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

4. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 5/2 (etentje ‘t Kerckevelt), 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.
5. 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 uitgevoerd.
De paaltjes voor de loopomloop worden geplaatst.
In januari zal nog een examen voor zaalwachter worden uitgeschreven.
De sportbeurs zal dit jaar niet georganiseerd worden.
Aanstaande vrijdag vindt de nieuwjaarsreceptie plaats.

