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Steenokkerzeel, 2 mei 2018

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 7 mei 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
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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 07-05-2018 (BSR04/18)
Aanwezig: Herwig Priëels, Patrick Debeyter, Willy Elskens, Geert Streulens, schepen Geert
Laureys en Amy Gille.
Verontschuldigd: Joost Fonteyn, Agnes Vankrieken, Sonja De Coster, Wout Verschueren en
Rony Huyghebaert
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Steenokkerzeel Wandelt culinair!: 18/03/2018
De wandeling kende een groot succes met 227 deelnemers.
Voor de volgende editie wordt geopteerd met een afgepeilde wandeling en
inschrijvingen + een kleine bijdrage te werken.

-

Algemene vergadering en info-avond: 28/03/2018 om 20u
De AV is vlot verlopen. De opkomst was zeer goed.
Er waren geen geïnteresseerde inwoners.

-

Scholensportdagen:
Beide scholensportdagen zijn goed verlopen. Er werden geen specifieke opmerkingen
geformuleerd door de scholen.

-

Avonturensportkamp:
Het kamp was een voltreffer.

-

Buitenspeeldag: 18/04/2018
De Buitenspeeldag kende een groot succes met ruim 700 kinderen.
Het was druk aan de tap van de sportraad.
Geert Laureys heeft 2 opmerkingen: Enerzijds stelt hij dat het zeer druk was aan
sommige attracties. Misschien is het een optie om aan een leverancier te vragen
enkele springkastelen in reserve te houden die kunnen worden opgesteld bij mooi
weer. Anderzijds merkt de schepen op dat er veel niet-inwoners aanwezig waren.

-

Hupsakee:
Het Hupsakee project is gestart in St-Cajetanus en gaat volgende week naar
Piramide.

-

Regio activiteiten
De zwemlessen voor de kleuters alsook senioren zijn vlot verlopen. Er waren
telkens een handvol deelnemers van Steenokkerzeel.

3. Activiteiten/programma 2018
-

Inhuldiging loopomloop: 12/5/18
Aanstaande zaterdag vindt om 14u de inhuldiging plaats aan het pastorieplein. Er
komen een reeks sprekers en dan de omloop in te lopen en af te sluiten met een
receptie in de parochiezaal. Peter van de omloop is Edwin Vandervorst en meter is
Christelle Lemaire.

-

Teamdag: 28/5/18
Op maandag 28 mei zal het gemeentehuis gesloten zijn omwille van de teamdag.
Het gemeente- en ocmwpersoneel zal dan een gastspreker over de vloer krijgen,
later in de namiddag zakken we af naar het Sport Vlaanderen domein te Hofstade.

-

Regiosportdag Durbuy: 29/5/18
Momenteel zijn er 68 senioren ingeschreven. Het programma is gebaseerd op de
vorige editie.

-

Scholensportdag 2de graad: 31/5/18
De activiteit vindt in en rond sporthal Hertblock plaats. Alle kinderen komen per fiets.
Er worden 16 posten voorzien door Sportis + Brabantse golf.
Activiteiten als golf, webby’s, speleobox, domino, maxibouw,…
Helpers: Herwig

-

Kijk! Ik fiets!: 2/6/18
Op zaterdag 2 juni vindt de volgende editie van Kijk! Ik fiets! plaats. Er zijn nog 10
plaatsen vrij.

4. Data en uren volgende vergaderingen
Maandag 4/6 om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock.
5. Rondvraag en varia
-

-

Van de 3 subsidie aanvragen voor de schoolsportinfrastructuren werd nog geen nieuws
ontvangen.
De subsidie aanvragen voor de sportclubs worden deze maand verstuurd.
Levensloop vond dit weekend plaats en kende opnieuw een groot succes. Team
Steenokkerzeel zamelde €2.487 in. Patrick dankt alle stappers, lopers en
medewerkers,...
Geert Streulens gaat de naam van volleybalclub Spartana Perk wijzigen in Spartana
Steenokkerzeel.
Spartana heeft opnieuw een scholeninitiatie op gang getrapt en is zeer verheugd dat Ter
Ham deze keer ook van de partij zal zijn. De initiaties vinden voor St-Cajetanus en Ter
Ham plaats in Sporthal Hertblock (deze wordt gratis ter beschikking gesteld) in de
maand juni. Tilia en Piramide zijn in september aan de beurt.

