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Steenokkerzeel, 28 januari 2019

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 4 februari 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
S t e e n o k k e r z e e l
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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 04-02-2019 (BSR02/19)
Aanwezig: Herwig Priëels, Rony Huyghebaert, Agnes Vankrieken, Wout Verschueren, Willy
Elskens, schepen Geert Laureys en Amy Gille.
Verontschuldigd: Patrick Debeyter, Geert Streulens en Sonja De Coster
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
Er waren geen activiteiten in januari.
3. Activiteiten/programma 2019
-

Vorming:
Dynamo zal op 3 april (AV) een korte infosessie geven mbt Vergoeden op een
eenvoudige en voordelige manier in het verenigingswerk.

-

Schaatsactiviteit: 27/02/19
De activiteit is uitverkocht.

-

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 afpijlen van de omlopen.
De inwoners kunnen inschrijven aan €3pp en dit via Ticketgang of aan het onthaal
in het gemeentehuis.
Kokoen zal de catering verzorgen (witloofsoepje, gehaktballetjes en appeltaart).
Er zijn momenteel 64 tickets de deur uit. De flyers en affiches worden deze week
bedeeld.
Rony en Geert komen helpen.

-

Algemene vergadering en info-avond: 03/04/2019 om 20u
Eerst zal een kleine infosessie gehouden worden. Daarna de verkiezing van de nieuwe
sportraad. We sluiten af met het programma van 2019 en de varia.

-

Vrijetijdsbeurs:
De jeugdraad is te vinden om een vrijetijdsbeurs te organiseren begin september.
Wel vroegen zij of er iets mag verkocht worden. Dit kan niet. Het is de bedoeling
louter een infomarkt te organiseren.
De cultuurraad gaat dit op 14 februari bespreken.
Misschien kunnen we wel een wedstrijd eraan koppelen.

-

Regionale kleuterhappening:
De regionale kleuterhappening vindt plaats op woensdagnamiddag 27/2 (samen
met het schaatsen). Het concept werd wat bijgestuurd. Indien dit succes heeft
kunnen we dit misschien op het einde van het jaar ook implementeren.

-

Curling:
De regio organiseert curlinginitiaties voor 12 t/m 18 jarigen op 13, 20, 27 maart
en 3 april in de curlinghal te Elewijt.

-

Regionale zwemlessen:
Tijdens de krokus en paasvakantie worden er zwemlessen voor kleuters
georganiseerd in het zwembad in Tremelo.
Vanaf 26 april vinden hier ook de wekelijkse lessen voor volwassenen plaats.

-

Regionale avonturensportdag:
Op donderdag 18 april vindt deze sportdag plaats voor 10 tot 16—jarigen in de
Lissevijver te Geel.

4. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 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
-

-

We zijn nog op zoek naar lijm voor de tatami.
Wout vraagt of de tatami eens grondig kan gepoetst worden.
Het lastenboek voor de nieuwe vloer van Tilia is klaar. Geplande werken: juli/augustus
2019.
De aanvragen voor het nieuwe sportseizoen gaan deze maand nog de deur uit. De
werkwijze blijft dezelfde als andere jaren. Amy stelt de kalender (trainingen,
wedstrijden,…) in eerste instantie op in het online systeem. Vanaf dan kunnen de
verenigingen consulteren, extra uren, wijzigingen,… doorvoeren.
Er werd een 3de oproep gelanceerd voor subsidies schoolsportinfrastructuur. Amy stelt
2 dossiers (Tilia en St-Cajetanus) op.
Er dient een nieuwe overeenkomst voor De Sportregio opgesteld te worden. Deze wordt
aan de gemeenteraad voorgelegd.
De sportdienst wenst deel te nemen aan de #sportersbelevenmeer campagne. Sharon zal
hiervoor contact opnemen met Herwig (voor het luik G-sport).
Er wordt via Den Beiaard een oproep gedaan om te zetelen in de sportraad.
Herwig meldt dat het koud was in de kleedkamers en dan weer warm in de omnisporthal.
De douches waren ook niet erg warm.
Agnes meldt dat bij 2 banken een vijs ontbreekt.
Herwig vraagt wanneer het sportmateriaal in Hertblock vervangen wordt. Amy legt uit
dat eerst het meest dringende wordt aangepakt.

