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Steenokkerzeel, 28 december 2018

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 7 januari 2019, om 19 uur in de vergaderzaal van sporthal Hertblock te
Steenokkerzeel.

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

Verslag vorige vergadering
Evaluatie activiteiten
Programma 2019
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. 07-01-2019 (BSR01/19)
Aanwezig: Herwig Priëels, Patrick Debeyter, Rony Huyghebaert, Agnes Vankrieken, Wout
Verschueren, Willy Elskens, Geert Streulens, Sonja De Coster en Amy
Gille.
Verontschuldigd: schepen Geert Laureys
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Sinterklaasactiviteit: 05/12/18 in GC De Corren
De activiteit is zeer goed en vlot verlopen.
Zowel ouders als kinderen waren tevreden.
Beide voorstellingen waren bijna uitverkocht.

-

Kleuterhappening: 19/12/18 in sporthal Hertblock
Naar aloude gewoonte werd de sporthal omgetoverd in een speelparadijs voor jong en
oud. De aanwezigen waren tevreden.
Er waren wel slechts 87 deelnemers. Dit is een grote terugval tov de vorige jaren (steeds
+/- 125 kleuters).
Ter plekke konden (groot)ouders vertellen dat ze via Den Beiaard, Facebook, Ter Ham
of Piramide op de hoogte waren. Aan St-Cajetanus en De Zandkorrel werd de vraag
gesteld of de folders daar bedeeld werden. Dit is het geval. Scholen bedelen wel meer
en meer digitaal.
De promotie verliep in het verleden ook met een persoonlijke brief aan huis. Misschien
is dit ook een verklaring.
Sowieso zal het concept in 2019 herbekeken worden.

3. Activiteiten/programma 2019
-

Vorming:
Via Dynamo en SBB werd info gevraagd mbt opleidingen ‘onbelast bijverdienen’
en ‘verzekeringen’.

-

Schaatsactiviteit: 27/02/19
De flyers en affiches zijn reeds de deur uit.
Er zijn nog maar 14 inschrijvingen.

-

Steenokkerzeel Wandelt culinair!: 17/03/2019
Het concept werd dit jaar wat verfijnd.
Tussen 11.30u en 13.30u kunnen de deelnemers starten voor een vrije afgepijlde
wandeling aan de kerk van Perk en dit ism de Houtheimstappers.
De wandelclub zorgt voor het bepijlen van de omlopen.
De inwoners kunnen inschrijven aan €3pp en dit via Ticketgang of aan het onthaal
in het gemeentehuis.
Kokoen en Bruno Symons hebben enkele voorstellen gedaan qua catering.

-

Algemene vergadering en info-avond: 03/04/2019 om 20u

-

Sportbeurs: Er wordt voorgesteld een Vrijetijdsbeurs te organiseren op een
zondagvoormiddag in GBS Piramide. Amy polst naar de interesse bij jeugd- en
cultuurraad. Richtdatum: eind mei of begin september (tijdens de week van de
sportclub?).

4. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 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.
5. Rondvraag en varia
-

-

-

Donderdag as verhuist de dienst Vrije Tijd tijdelijk naar het sociale huis. Dit zolang de
werken in het gemeentehuis duren.
We zijn nog op zoek naar lijm voor de tatami.
De subsidies aan de sportclubs werden op 4/1 gestort.
Geert S. vraagt of hij Den Beiaard ook kan ontvangen. Amy geeft dit door aan de
communicatiedeskundige.
Herwig meldt dat B52’s gevraagd werden door de badmintonliga om een instuif in
Hertblock mee te begeleiden op woensdag 8/5. Dit is een organisatie van Moev
(voormalige Stichting Vlaamse Schoolsport).
De douches in Hertblock zijn hersteld. Van Tilia geen nieuws maar ook geen klachten
meer.
Het lastenboek voor de nieuwe vloer van Tilia is klaar. Geplande werken: juli 2019.
De EHBO-cursus is reeds volzet.
Geert S. meldt dat hij met RheAxion maandelijks enkele afspraken maakt mbt de
bezetting in Tilia op woensdagavond. Indien RheAxion haar trainingen vroeger eindigt
sluit Spartana aan. Geert zal Amy in copy zetten zodat er geen misverstanden ontstaan
qua facturatie.
2019 wordt een planningsjaar met de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.

