Gemeentelijke sportraad
Steenokkerzeel
Gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te 1820
Steenokkerzeel

 02/254.19.74

02/254.19.02

Steenokkerzeel, 24 september 2018

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 1 oktober 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
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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 01-10-2018 (BSR07/18)
Aanwezig: Herwig Priëels, Patrick Debeyter, Rony Huyghebaert, Agnes Vankrieken, Wout
Verschueren, Willy Elskens, Joost Fonteyn, schepen Geert Laureys en
Amy Gille.
Verontschuldigd: Geert Streulens en Sonja De Coster
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Sportdag gemeente en OCMW personeel: 13 september 2018
Dit jaar vond de sportdag in Kampenhout plaats.
Er waren 45 collega’s ingeschreven. Een record! Totaal: 261 deelnemers.
Er waren wat opmerkingen betreffende de namiddagprogrammatie.

-

Senior Spelen: 20 en 21 september 2018
Er deden 150 mensen van Steenokkerzeel mee. Op donderdag kennen we een
kleine terugval. De organisatie verliep vlot. Het was prachtig weer.
Volgend jaar is de 10de editie. Er wordt onderzocht of we naar Nieuwpoort
kunnen gaan.
Patrick merkte op dat de datum op de affiche fout was.

-

Scholenveldloop:
De scholenveldloop werd donderdag ll. georganiseerd. Alles verliep naar wens.
Er werden positieve reacties ontvangen. Zeker omwille van de wedstrijd tussen
leerkrachten, directie, college, sportraad, sportdienst en sympathisanten.
Geluid via Rainbow was een meerwaarde.
De gevaarlijke punten werden aangepakt.
Volgend jaar zeker de volgorde van de wedstrijden nakijken. De leerkrachten willen een
andere volgorde dan de directies. De sportleerkrachten misschien ook uitnodigen op het
scholenoverleg?
Volgend jaar wordt ook bekeken of voor de 3de kleuterklas en 1ste leerjaar een eigen loop
op school kan georganiseerd worden.
Er werd vastgesteld dat er tal van kinderen zijn die zwaar over hun limiet gaan en na de
loop extra verzorging van de Rode Kruispost nodig hebben.

3. Activiteiten/programma 2018
-

Zwemlessen voor 50 plussers:
Vanaf 5 oktober vindt opnieuw een zwemreeks voor 50 plussers plaats.
Er zijn 4 deelnemers van Steenokkerzeel.

-

Skihappening:
De Sportregio organiseert op 30/10/18 een skihappening naar Landgraaf.
Momenteel zijn er 12 kinderen van Steenokkerzeel ingeschreven.

-

Kampioenenhulde:
De algemene vergadering (19u) en de kampioenenhuldiging (20.30u) zullen op vrijdag
16 november in De Corren georganiseerd worden.
Om de hulde wat attractiever en vlotter te laten verlopen net zoals vorig jaar worden de
volgende voorstellen gedaan:
o Bij elke kampioen die gehuldigd wordt zal uitsluitend de belangrijkste titel
afgeroepen worden. De rest wordt via een pps geprojecteerd op scherm.
o Presentator: Geert Laureys
o Er worden uitsluitend trofeeën en medailles geschonken aan kinderen tot 14 jaar.
Voor de volwassenen wordt geopteerd voor een - met het gemeentelijk logo –
geborduurde badhanddoek. Een team ontvangt wel nog een trofee.
o Kokoen zorgt voor de catering. Er worden hapjes als chips, nootjes, groentjes
voorzien, maar geen warme hapjes ed.
o Bij aanvang wordt een glaasje cava of fruitsap geschonken, samen met 2
drankbonnetjes. Tijdens de hulde blijven de luiken van de toog gesloten. Na de
hulde kan de toog open. Er worden geen extra bonnetjes verkocht.
o Demonstratie: dansgroep Move Libre
o CD en muziek voorzien voor na de hulde.
o De volgende kampioenen zijn al ontvangen: Josef Vandermeulen, Jonathan De
Laet, TKVH, Svea Schoonaert en Fee Olleviers, KFC Perk, RheAxion, Arthur
Hagedoren, B52’s en ‘t Vosje.
o Clubs die geen kampioen spelen maar toch promotie maken zullen niet
gehuldigd worden.
o Trofee voor sportverdienste. Er zijn momenteel 2 kandidaten.

-

Sinterklaasactiviteit: 05/12/18 in GC De Corren
Op woensdag 5/12 zal de Kip van Troje 2 voorstellingen geven. Eentje om 13.30u
en eentje om 16u.
Medewerkers: Rony, Agnes, Willy, Wout, Geert S (1 sessie, kies maar welke best)
TBC: Herwig en Patrick
De ticketverkoop is net gestart.

-

Kleuterhappening: 19/12/18 in sporthal Hertblock
Naar aloude gewoonte wordt de sporthal op 19/12 omgetoverd in een speelparadijs voor
jong en oud.
Vrijwilligers om de kassa te doen (vanaf 12.30u): Agnes, Rony, Willy en Wout.
Rony vraagt of het cafetaria zeker om 14u kan open zijn?

4. Data en uren volgende vergaderingen
Maandag 3/12 om 19u in het cafetaria (?) van sporthal Hertblock.
Algemene vergadering op vrijdag 16 november om 19u in GC De Corren.

5. Rondvraag en varia
-

-

-

De opstart van het reservatiesysteem voor de sport- en cultuurinfrastructuur is voorzien
deze maand nog. Alle clubs zullen op de hoogte worden gebracht van hun login en
paswoord. De vergaderzaal zal ook in het systeem zitten.
Wout heeft hieromtrent al enkele opmerkingen. Geert stelt voor om met e2e eens rond
de tafel te gaan zitten.
Amy heeft geïnformeerd bij de IT-dienst ivm het installeren van extra WiFi-punten in
Hertblock. Om een betere ontvangst te hebben in de omnisportzaal dienen 2 à 3 extra
punten geïnstalleerd te worden. De kostprijs per punt bedraagt €500, bekabeling en
werkuren exclusief. Geert contacteert Mathias hierover.
Wout merkt op dat er enkele scheuren in de tatami zijn. Hij zal deze herstellen mits de
juiste lijm er is. Amy informeert.
Herwig vraag naar het afgekeurde sportmateriaal. Met Janssen en Fritsen wordt hiervoor
een vergadering belegd op 29/10 om 14u.
Herwig informeert naar de zonwering op de tribune. Hier zullen gordijnen worden voor
aangekocht in 2019.
Rony polst naar de alternatieven voor de sluiting van het zwembad in Hofstade.
Momenteel is hier nog geen oplossing voor gevonden.
Rony informeert naar het RUP van Den Dam.

