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Steenokkerzeel, 5 maart 2018

Geachte,

Graag nodig ik u uit op de algemene vergadering van de gemeentelijke sportraad op
woensdag 28 maart 2018 om 20u in de vergaderzaal van Sporthal Hertblock te
Steenokkerzeel.

Dagorde :
1. Tellen stemgerechtigde leden
2. Goedkeuring vorig verslag
3. Werkingsverslag 2017
4. Programma 2018
5. Toelichting GDPR (nieuwe wetgeving bescherming persoonlijke data) door Wout
6. Rondvraag en varia

Hopend u op de vergadering te mogen verwelkomen, verblijf ik inmiddels,
Met sportieve groeten

Rony Huyghebaert
Voorzitter
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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 28 maart 2018
Aanwezige clubs (stemgerechtigde leden)
Petanque Den Dam
R Rabaey, R Huyghebaert en R Vande Venne
B52’s
Herwig Priëels en Jan Oostens
Iaido
Sonja De Coster en Wout Verschueren
Club Gezond en Edel
Evy De Coster en Willy Elskens
KFC Perk
Bart Coosemans
Inimfes Aerobic-Club
Christine Bruylants en Annick Schoonbroodt
Sportlief!
Johan Heymans
Volksdans Oudchiroleiding St’zeel
Tine Naesen
Tennisclub Kasteel Van Ham
Christian Vandamme
Super 8
Josiane Verbiest
RheAxion
Jimmy Delmotte
Houtheimstappers
Ivo Wouters en Freddy Van der Borght
OKRA Melsbroek
Etienne Vekeman en Benny Frederix
KSVO
Patrick De Maeyer
ZVC ’t Kliekske
Ariane Servranckx
F.C. Melsbroek
Hedwige Vander Weyden
Patrick Debeyter
Agnes Vankrieken
Niet-stemgerechtigde leden
Schepen van sport
Sportfunctionaris
Verontschuldigd
Spartana
DC ‘t Wiel
Afwezige clubs (stemgerechtigde leden)
Jiu Jitsu Okinawa
B.C. Carambol
HWARang
feMma Melsbroek
St. Sebastiaansgilde Humelgem
KWB Melsbroek

Geert Laureys
Amy Gille
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1. Tellen stemgerechtigde leden/niet leden
Rony Huyghebaert heet iedereen welkom.
Er zijn 16 clubs aanwezig, 2 verontschuldigd en 6 afwezig.
Er zijn geen geïnteresseerde inwoners aanwezig.
2. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
3 - 4. Werkingsverslag 2017 – programma 2018 aan de hand van het sportbeleid
Amy legt via een power point presentatie de huidige werking en deze van volgend jaar voor.
Zie bijlage.
Tot slot kan iedereen vragen stellen over het beleid van onze gemeente.
5. Rondvraag en varia
-

-

-

-

De aanvragen voor gebruik van de sportinfrastructuren voor het sportjaar 2018-2019
kunnen nog tot 15 april binnengebracht worden.
Het online reservatiesysteem zal vanaf augustus in werking treden. Jimmy informeert
hier naar.
Jimmy informeert eveneens naar de mogelijke subsidie voor openstelling van
schoolsportinfrastructuur. Hieromtrent werd nog geen nieuws ontvangen. Er is budget
voorzien om de vloer in turnzaal Tilia sowieso te vernieuwen, met of zonder subsidie.
De opening van de loopomloop is voorzien op 12 mei om 14u. Iedereen welkom.
In Tilia werden er nieuwe kleine matjes geleverd.
Josiane meldt dat de zaal op dinsdagnamiddag vaak vuil is. Dit is niet aangenaam daar
de seniorobiccers vaak grondoefeningen doen. De zaal wordt ’s morgens gekuist en is
vanaf 9u tot 13u bezet door scholen. Amy neemt met hen contact op.
Het elektriciteitsverbruik in sporthal Hertblock is in de maanden ok-dec met
gemiddeld 53% gedaald tov 2016.
De Floordammers melden dat er geregeld problemen zijn met de verwarming in de
petanquehal. Dit komt daar de zekering steeds wordt uitgezet waardoor de
verwarmingstoestellen niet kunnen afkoelen en er een storing optreedt.
Bestaat er een oplossing om het opwaaiend stof en dolomiet in de petanquehal?
Jan Oostens meldt dat het probleem met de koude douches is opgelost maar vraagt om
de zonnewering vanaf de tribune en cafetaria nogmaals te bekijken. In het verleden
werd reeds een ‘zonwerende folie’ geplaatst op de ramen maar dit blijkt onvoldoende.
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Patrick Debeyter doet een warme oproep voor de Levensloop van 5 en 6 mei. Amy heeft
hiervoor een mailtje gestuurd.
De sportregio is als Interlokale Vereniging (ILV) goed en wel van start gegaan op 1 januari.
Het programma voor 2018 staat op punt. Een gedeelte van de vroegere regio activiteiten
werden overgenomen.
Geert Laureys meldt dat op 8 maart het kindercollege heeft plaatsgevonden. Tijdens die
gelegenheid krijgen de vertegenwoordigers van de 5de en 6de leerjaren van de 4 basisscholen
de kans hun idee te geven over bepaalde onderwerpen. Deze keer kwam het ideale speelplein,
sportkamp en sportdag aan bod. De leerlingen gaven goede ideeën mee waar de sportdienst
mee aan de slag kan.
Geert legt uit dat de subsidies van de verschillende deelgebieden als ‘sport’ zijn weggevallen
en rechtstreeks via het gemeentefonds uitgekeerd worden. De hogere overheid heeft hier dan
nog eens 5% op bespaard. Naar volgend legislatuur toe is het koffiedik kijken hoe de subsidies
naar de gemeenten toe zullen verdeeld worden. Het is alleszins Geert zijn betrachting om de
investeringen in sport in onze gemeente status quo te houden.
De bijscholing omtrent diversiteit in de sportclubs kende een matig succes met slechts 7
deelnemers van alle verenigingen. Geert betreurt de lage opkomst. Zeker daar dit onderwerp
prangend actueel is.
Voor de site Den Dam en haar inrichting zijn de GRS en het RUP goedgekeurd. Dit project
wordt eerstdaags binnen de Gecoro besproken. Daarna worden de plannen getekend op basis
van de noden en wensen van de 3 betrokken sportclubs (tennis, voetbal en petanque).
Schepen Geert Laureys bedankt alle clubs voor het werk dat ze dagelijks leveren en nodigt
iedereen uit voor een drankje in het cafetaria.

