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Steenokkerzeel, 25 mei 2018

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 4 juni 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. 04-06-2018 (BSR05/18)
Aanwezig: Herwig Priëels, Patrick Debeyter, Joost Fonteyn, Rony Huyghebaert, schepen
Geert Laureys en Amy Gille.
Verontschuldigd: Agnes Vankrieken, Wout Verschueren, Willy Elskens en Geert Streulens
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Inhuldiging loopomloop: 12/5/18
De inhuldiging is vlot verlopen.
Er waren +/- 40 aanwezigen waarvan 15 mensen de omloop hebben ingelopen.
Patrick vond dit weinig.
De receptie achteraf was zeer geslaagd. Prima catering.
Edwin Vandervorst heeft een leuk filmpje gemaakt.
Op enkele zones gaan we schors moeten leggen.

-

Teamdag: 28/5/18
Het gemeentehuis was vorige maandag gesloten omwille van de
personeelsteamdag. Geert stelt voor om volgend jaar eventueel met de Brabantse
Golf te werken.

-

Regiosportdag Durbuy: 29/5/18
80 deelnemers waren ingeschreven.
De dag is vrij chaotisch verlopen mede omwille van het feit dat de bussen van
Steenokkerzeel vertraging opliepen.
Het was de hele dag achter de feiten aanlopen. Morgen wordt de sportdag grondig
geëvalueerd. Geert stelt voor de 2 bussen van Steenokkerzeel en Kampenhout niet
te betalen.

-

Scholensportdag 2de graad: 31/5/18
De activiteit vond in en rond sporthal Hertblock plaats.
Er werden 32 posten voorzien door Sportis + Brabantse golf.
Activiteiten als golf, webby’s, speleobox, domino, maxibouw,…
Er was veel lawaai en het was heel druk. De scholen waren ook vrij laat.
Eventueel naar de volgende jaren toe, met een sportpakket op de scholen zelf werken.

-

Kijk! Ik fiets!: 2/6/18
Kinderen zonder steunwielen leren fietsen.
Er waren in totaal 24 inschrijvingen van de max 25.
De voormiddag is zeer vlot verlopen. Vele kindjes konden na de initiatie zelfstandig
fietsen.

3. Activiteiten/programma 2018
-

Sportkampen Zomer
De inschrijvingen verlopen vlot.
SK4: 27, SK 5: 24, SK 6: 45
Er zijn voldoende kandidaat monitoren. Qua organisatie zijn er geen opmerkingen.

-

Sportdag gemeente en OCMW personeel: 13 september 2018
Dit jaar vindt de sportdag in Steenokkerzeel plaats.

-

Senior Spelen: 20 en 21 september 2018

-

Scholenveldloop: 27 september 2018

-

Kampioenenhuldiging: 16 november 2018

-

Enkele regionale activiteiten:
- 29/8 Springkastelenfestival Tremelo
- 5/10 t/m 14/12 Zwemlessen 50+ers
- 30/10 Skihappening Landgraaf

4. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 3/9, 1/10, 5/11 en 3/12 om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock.
Algemene vergadering op vrijdag 16 november om 19u in GC De Corren.
5. Rondvraag en varia
-

-

-

-

-

Joost informeert naar de vernieuwing van de sportvloer in Tilia. Er is hiervoor budget
voorzien maar er werd hiervoor ook een subsidie aanvraag ingediend bij de hogere
overheid. Er wordt gewacht op het resultaat van onze aanvraag. Van de 3 subsidie
aanvragen voor de schoolsportinfrastructuren werd nog geen nieuws ontvangen. De
deadline van eind mei werd verschoven naar juni.
Zaalwachter Peter is gestopt in Hertblock en De Corren. Vicky Verlinden volgt hem op.
Herwig merkt op dat er vele automobilisten niet rond de sporthal rijden maar
rechtsomkeer maken en in de tegenovergestelde en foute richting Hertblock verlaten.
Algemeen wordt opgemerkt dat er nog steeds vele chauffeurs parkeren of stationeren
net voor de sporthal, op de plaatsen bestemd voor hulpverleners.
Janssen en Fritsen heeft een doorlichting en keuring gedaan van al het sportmateriaal in
alle sportinfrastructuren. Hierdoor staat op enkele palen, banken,… de sticker
‘afgekeurd’. Na het eindrapport zal Amy het nodige doen om de materialen eventueel
te vervangen. Geert duidt op de monopoliesituatie van J&F en vindt het niet logisch dat
zij als leverancier de keuringen doen.
Rony heeft de Floréal in Nieuwpoort bezocht en stelt dit als alternatief voor
Blankenberge voor. Hij heeft uitgebreide informatie opgevraagd. Amy legt dit voor aan
de regio.
Rony merkt op dat de druk op VT groot wordt door de personeelswissels en huidige
projecten.

