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Steenokkerzeel, 25 oktober 2018

Geachte,

Graag nodig ik u uit op de algemene vergadering van de gemeentelijke sportraad op
vrijdag 16 november 2018 om 19u in GC De Corren, Van Frachenlaan 24 te
Steenokkerzeel.

Dagorde :
1. Tellen stemgerechtigde leden
2. Goedkeuring vorig verslag
3. Werkingsverslag 2018
4. Programma 2019
5. 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 16 november 2018
Aanwezige clubs (stemgerechtigde leden)
Petanque Den Dam
R Rabaey, R Huyghebaert en R Vande Venne
B52’s
Herwig Priëels en Jan Oostens
Iaido
Wout Verschueren
Club Gezond en Edel
Evy De Coster
KFC Perk
Bart Coosemans
Inimfes Aerobic-Club
Christine Bruylants en Agnes Mombaerts
Sportlief!
Johan Heymans
Volksdans Oudchiroleiding St’zeel
Tine Naesen en Lut Godts
Tennisclub Kasteel Van Ham
Christian Vandamme
Super 8
Josiane Verbiest
RheAxion
Jimmy Delmotte
KSVO
Patrick De Maeyer
ZVC ’t Kliekske
Ariane Servranckx
St. Sebastiaansgilde Humelgem
Jean Pierre Caudenbergh
Spartana
Geert Streulens en Piri Szalai
Niet-stemgerechtigde leden
Schepen van sport
Sportfunctionaris
Verontschuldigd
Agnes Vankrieken
Willy Elskens
Patrick Debeyter
Volley Gezinsbond Melsbroek
Afwezige clubs (stemgerechtigde leden)
Jiu Jitsu Okinawa
B.C. Carambol
HWARang
feMma Melsbroek
DC ’t Wiel
Houtheimstappers
OKRA Melsbroek
F.C. Melsbroek

Geert Laureys
Amy Gille
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1. Tellen stemgerechtigde leden/niet leden
De voorzitter heet iedereen welkom.
Er zijn 15 clubs aanwezig, 1 verontschuldigd en 8 afwezig.
2. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
3 - 4. Werkingsverslag 2018 – programma 2019 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 sportregio is als Interlokale Vereniging (ILV) goed en wel van start gegaan op 1 januari.
Het programma voor 2018 is afgewerkt. Een gedeelte van de vroegere regio activiteiten
werden overgenomen. Er werd via Sport Vlaanderen €19.000 werkingssubsidie ontvangen.
Naar 2019 toe zelfs €25.000. Er zullen nieuwe acties ondernomen worden. De interne werking
zal ook herbekeken worden.

-

De Houtheimstappers zullen ook tijdens de editie 2019 van Steenokkerzeel Wandelt
culinair hun medewerking verlenen. Het concept wordt herbekeken.
feMma vraagt meer kleine matjes in Tilia, deze zijn besteld. Er zullen naar de
toekomst toe meerdere investeringen gedaan worden in de omnisportzalen van de
scholen inzake sportmateriaal en vloer. Jimmy zegt dat de zweedse banken prioritair
zijn.
Het online reservatiesysteem is in werking. Momenteel lopen we dubbel en er zijn
reeds een deel van de clubs volledig overgeschakeld. Wel merken we wat
kinderziektes. Hier wordt aan gewerkt. Clubs met vragen/problemen kunnen steeds bij
Amy terecht. Ariane van ’t Kliekske heeft problemen met de login.
Nav de aanvragen voor de subsidiedossiers voor de omnisportzalen in de scholen werd
uiteindelijk enkel Piramide binnengehaald voor een bedrag van €27.000. Hierin zit
vervat: geluidsisolerende panelen, toegangssysteem en het verplaatsen van een
grondbus.
Voorstellen vorming: onbelast bijverdienen in de club (Herwig) of verzekeringen
(Johan).

-

-

-

-

-

-

-

In het verleden werd reeds een ‘zonwerende folie’ geplaatst op de ramen van de
tribune van sporthal Hertblock maar dit blijkt onvoldoende. Er zullen in 2019
gordijnen voorzien worden.
Jimmy van RheAxion stelt vragen mbt het afleveren van fiscale attesten.
Tevens stelt hij dat er een oplossing dient te komen voor de afvalproblematiek in de
omnisportzalen van de scholen.
Johan Heymans stelt de vraag om op het Salviaplein een infrastructuur te bouwen
(eventueel bergruimte, wc, overdekt terras, water en elektriciteit) voor de
sportkampen. Schepen Laureys zegt dat de bouw van een permanent gebouw een
moeilijk verhaal is, maar is bereid de mogelijkheid tot het plaatsen van een mobiele
unit tijdens de zomervakantie te bekijken.
Schepen Geert Laureys en sportraadvoorzitter Rony Huyghebaert bedanken alle clubs voor het
werk dat ze dagelijks leveren en nodigen iedereen uit voor de kampioenenhuldiging.

