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Steenokkerzeel, 26 november 2018

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 3 december 2018, om 19 uur in het cafetaria van sporthal Hertblock te
Steenokkerzeel.

Dagorde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verslag vorige vergadering
Evaluatie activiteiten
Programma 2019
Subsidies advies
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. 03-12-2018 (BSR08/18)
Aanwezig: Herwig Priëels, Patrick Debeyter, Rony Huyghebaert, Agnes Vankrieken, Wout
Verschueren, Willy Elskens, Geert Streulens, Sonja De Coster, schepen
Geert Laureys en Amy Gille.
Verontschuldigd: /
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Zwemlessen voor 50 plussers:
De zwemlessen zijn goed verlopen.
Er waren 4 deelnemers van Steenokkerzeel.

-

Skihappening:
De Sportregio organiseerde op 30/10/18 een skihappening naar Landgraaf.
Er waren 13 kinderen van Steenokkerzeel ingeschreven.

-

Kampioenenhulde en algemene vergadering:
De algemene vergadering (19u) en de kampioenenhuldiging (20.30u) werden op vrijdag
16 november in De Corren georganiseerd worden.
Alles is vlot verlopen.
Werkpunten naar volgend jaar:
o Drank ‘s morgens klaarzetten
o Alternatief voor handdoeken (muts, sjaal, regenjas, sporttas,…)
o Met Move Libre duidelijke afspraken maken
o Geert S. merkt op dat er een reactie kwam op de ‘herfstkampioenen’

3. Activiteiten/programma 2019
-

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.
Beide voorstellingen zijn bijna uitverkocht.
Helpers om 12.30u welkom.

-

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 13u kan open zijn? Sokol heeft dit bevestigd.

Programma 2019 in bijlage
4. Subsidies
De subsidieverdeling wordt voorgelegd en besproken.
De sportraad geeft later een advies, na het visum van de financieel directeur.
5. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 7/1, 4/2, 11/3, 6/5 en 3/6 om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock.
Algemene vergadering op woensdag 3 april om 20u in sporthal Hertblock.
6. Rondvraag en varia
-

-

Er is geen lijm meer om de tatami te herstellen. Wout zoekt een oplossing en geeft door
aan Amy wat het beste is zodat deze kan besteld worden.
Het bestuur van de sportraad dient opnieuw verkozen te worden tijdens de algemene
vergadering van april 2019. De documenten voor kandidaatstelling zullen met de
uitnodiging, begin maart, verstuurd worden.
Herwig vraagt of er opnieuw een sportbeurs kan georganiseerd worden in 2019. Dit
wordt in januari besproken.
Herwig vraag om via de regio reclame te maken voor het G-badminton van B52’s. Amy
zal de folders tijdens het volgende regio-overleg van 6/12 uitdelen.
Geert S. meldt dat de omnisportzaal in Hertblock en de douches in Tilia koud zijn.
Rony zegt dat in Nieuwpoort een sportzaal zal openen met ‘slimme’ en pc-gestuurde
belijning waardoor uitsluitend de belijning die nodig is zichtbaar zal zijn.

