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Steenokkerzeel, 25 februari 2019

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 11 maart 2019, om 19 uur in de vergaderzaal van sporthal Hertblock te
Steenokkerzeel.

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

Verslag vorige vergadering
Evaluatie activiteiten
Programma 2019
Aanpassing gebruikersreglement gemeentelijke sportinfrastructuur
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. 11-03-2019 (BSR03/19)
Aanwezig:

Herwig Priëels, Rony Huyghebaert, Agnes Vankrieken, Wout
Verschueren, Willy Elskens, Patrick Debeyter, Geert Streulens, schepen
Geert Laureys en Amy Gille.

Verontschuldigd: Sonja De Coster
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Schaatsactiviteit: 27/02/19
De activiteit is zeer vlot verlopen. Alle kinderen waren tevreden.

-

Regionale kleuterhappening:
De regionale kleuterhappening vond plaats op woensdagnamiddag 27/2 in
Kampenhout. Het concept werd wat bijgestuurd. Er waren bijna 30 kleuters van
Steenokkerzeel.

-

Regionale zwemlessen:
Tijdens de krokusvakantie werden er dagelijks zwemlessen voor kleuters
ingericht in Tremelo. Er waren 4 Steenokkerzeelse deelnemers.

3. Activiteiten/programma 2019
-

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 organisatie verloopt vlot.
Kokoen zal de catering verzorgen (witloofsoepje, gehaktballetjes en appeltaart).
Er zijn momenteel 280 tickets de deur uit. Er wordt een marge genomen van 20
tickets.
Rony, Wout, Sonja en Geert komen helpen.

-

Algemene vergadering en info-avond: 03/04/2019 om 20u
Eerst zal een kleine infosessie gehouden worden mbt Vergoeden op een eenvoudige
en voordelige manier in het verenigingswerk. Daarna de verkiezing van de nieuwe
sportraad. Alle leden van het huidige bestuur blijven kandidaat. We sluiten af met het
programma van 2019 en de varia.

-

Sportkampen Pasen:
Het gemeentelijk avonturensportkamp voor 10 tot 16-jarigen vindt dit jaar van 8
t/m 12 april plaats. Momenteel zijn er nog maar 26 deelnemers.
Tijdens diezelfde week wordt door Judo Budokan een judokamp in Hertblock
georganiseerd en de paasstage van KSVO. Van 15 t/m 19 april vindt het
omnisportkamp van RheAxion plaats.

-

Curling:
De regio organiseert curlinginitiaties voor 12 t/m 18 jarigen op 13, 20, 27 maart
en 3 april in de curlinghal te Elewijt. Er zijn nog maar 2 deelnemers ingeschreven
(max 120).

-

Regionale zwemlessen:
Tijdens de 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
Lissenvijver te Geel.

-

Scholenveldloop 3de kleuterklas en 1ste graad:
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor scholenveldlopen te
plannen voor de 3de kleuterklassen en 1ste graad. De scholen staan hier positief
tegenover en stellen mei of juni voor. Voor de scholen van Melsbroek zou dit op
het plein achter de pastorie plaatsvinden. Steenokkerzeel op het Hinckaertplein en
voor St-Cajetanus op de voetbalterreinen of het scoutsterrein. Concrete afspraken
met de scholen dienen nog gemaakt te worden. Na 2 oproepen heeft uitsluitend StCajetanus een datum geprikt. Deze week wordt nogmaals een herinneringsmail
verstuurd.

-

Vrijetijdsbeurs:
Zowel jeugd- als cultuurraad wensen mee te werken aan de organisatie van een
vrijetijdsbeurs in september. De datum van zondag 8 september wordt geprikt.
Lanceren we een oproep via Den Beiaard?
Misschien kunnen we wel een wedstrijd eraan koppelen.

4. Aanpassing gebruikersreglement gemeentelijke sportinfrastructuur

Het huidige reglement voor gebruik van de sportaccommodaties werd het laatst aangepast
in 2014.
Vermits er enkele wijzigingen zijn, dringt een aanpassing van het reglement zich op.
De sportraad bespreekt het reglement en geeft advies.

5. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 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
-

-

-

De lijm voor de tatami werd besteld.
De aanvragen voor het nieuwe sportseizoen werden verstuurd. 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. De dossiers
voor Tilia en St-Cajetanus werden ingediend.
Amy wordt op 1 augustus 2019 geopereerd aan de voet en zal 3 tot 6 maanden afwezig
blijven.
Rony meldt dat hij met Marcus en Amy van de Sportregio naar Nieuwpoort is afgezakt
om de mogelijke organisatie van de Senior Spelen aldaar te bespreken. De regio
verschuift de sportdag van Blankenberge naar Nieuwpoort in 2020.
De offertes voor de akoestische panelen in Piramide zijn binnen. We gaan snel over tot
aanbesteding.
Er worden vóór de zomer nog nieuwe materialen aangekocht voor de omnisportzalen in
de scholen. De banken en matjes worden deze maand nog geleverd.
Rony zegt dat het springkastelenfestival zeer goed georganiseerd werd.
Agnes zegt dat op het dak van kleedkamer 5 en 6 een grote plas water staat bij regenval.
In de Gecororaad kan opnieuw iemand van de vrijetijdsraden (sport, cultuur,…) zetelen.
De oproep volgt nog.
Geert geeft een korte stand van zake van Den Dam.

