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Steenokkerzeel, 26 februari 2018

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 5 maart 2018, om 19 uur in de vergaderzaal van sporthal Hertblock 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. 05-03-2018 (BSR03/18)
Aanwezig: Herwig Priëels, Patrick Debeyter, Willy Elskens, Agnes Vankrieken, Rony
Huyghebaert, Sonja De Coster, Wout Verschueren, Geert Streulens
schepen Geert Laureys en Amy Gille.
Verontschuldigd: Joost Fonteyn
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Schaatsactiviteit: 07/02/18
De activiteit was uitverkocht en is zeer vlot verlopen.

3. Activiteiten/programma 2018
-

Steenokkerzeel Wandelt!: 18/03/2018
Om 13.30u start de wandeling aan de kerk van Melsbroek ism de
Houtheimstappers.
Kokoen zorgt voor de catering. Sonja heeft ervoor gezorgd dat we het afsluitend
drankje in Onder den toren kunnen nuttigen.
De promotie verloopt vlot.

-

Algemene vergadering en info-avond: 28/03/2018 om 20u
Agenda:
o 1. Tellen stemgerechtigde leden
o 2. Goedkeuring vorig verslag
o 3. Werkingsverslag 2017
o 4. Programma 2018
o 5. Toelichting nieuwe privacy wetgeving door Wout
o 6. Rondvraag en varia

-

Scholensportdagen:
o 8/3: 1ste graad. Rony, Wout en Sonja helpers
De activiteit vindt binnen plaats. Alle kinderen komen met de bus.
Er worden 16 posten voorzien door Sportis + Brabantse golf.
Activiteiten als: springkasteel, klimmen en klauteren, hockeybox,…
Tilia en Piramide in de voormiddag, St-Caj en Ter Ham in de namiddag.

o 15/3: 3de graad. Rony, Wout en Sonja helpers
Alle kinderen komen per fiets.
Er worden 12 posten voorzien door Sportsminded.
Activiteiten als base jump, let’s dance, golf, judo, kubbe, pannahockey,…
- Avonturensportkamp:
Van 9 tot 13 april vindt het avonturensportkamp plaats in Sport Vlaanderen domein
Hofstade. De voorbereidingen verlopen vlot.
Er zijn momenteel 18 inschrijvingen.
- Buitenspeeldag: 18/04/2018
De Buitenspeeldag vindt opnieuw plaats aan het kasteel d’Exaerde volgens de aloude
formule.
De sportraad zal de tap verzorgen.
Amy bezorgt de drankenlijst van de brouwer.
- Hupsakee:
Het Hupsakee project start na de paasvakantie voor alle kleuterklassen.
- Regio activiteiten
Zwemlessen kleuters
Zwemlessen 50 plussers
Avonturensportdag
4. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 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
-

Inhuldiging loopomloop is gepland voor april/mei.
De douches in Hertblock zijn hersteld.
De scoreborden en de vijs in de bank zijn gemaakt.
3 subsidie aanvragen voor de schoolsportinfrastructuren zijn de deur uit.
Het kindercollege handelt deze keer over het ideale speelplein en sportkamp/sportdag.
De verwarming in de petanquehal is hersteld.
Geert S. merkt op dat het in de omnisportzaal koud is voor scheidsrechters, coaches,
wedstrijdbladinvullers,…
Geert S. meldt dat er waarschijnlijk een uitgestelde wedstrijd zal moeten gespeeld
worden in Tilia. Hij gaat dit nog doorgeven en een tafelscorebord aanvragen.
Geert S. kan niemand van VBS Ter Ham bereiken mbt een initiatie dag volleybal. Amy
neemt een initiatief.
Op 5 en 6 mei vindt Levensloop plaats.

