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Steenokkerzeel, 29 april 2019

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 6 mei 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. 06-05-2019 (BSR04/19)
Aanwezig:

Herwig Priëels, Agnes Vankrieken, Wout Verschueren, Willy Elskens,
Patrick Debeyter, Geert Streulens, Peter Debruyn, Sonja De Coster,
schepen Geert Laureys en Amy Gille.

Verontschuldigd: Rony Huyghebaert
Peter Debruyn wordt als nieuw lid verwelkomd. Hij stelt zichzelf even voor.
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Steenokkerzeel Wandelt culinair!: 17/03/2019
Deze editie was opnieuw een groot succes.
Ruim 272 deelnemers kochten een ticketje. De dag zelf stonden nog een tiental
mensen zonder ticket aan te schuiven.
Geert L. heeft de volgende bemerkingen:
o Naar volgende edities toe kijken of de aanmeldingsplaats binnen kan: vb De
Camme had gekund in dit geval.
o Einddatum van de inschrijvingen op de affiche vermelden.
o Er kwamen opmerkingen dat bij de laatste stand, buiten elixer, geen
dranken geschonken werden, fruitsap was voor kinderen. Ook werd
gevraagd om andere dranken onderweg te voorzien.
Deze tips worden meegenomen naar de organisatie van volgend jaar.

-

Algemene vergadering en info-avond: 03/04/2019 om 20u
De infosessie mbt Vergoeden op een eenvoudige en voordelige manier in het
verenigingswerk was vrij gehaast en snel.
Geert S. bekijkt of hij het volgende infomoment een korte inleiding omtrent
‘Verzekeringen’ kan voorzien.
De AV verliep voor de rest vrij goed.

-

Sportkampen Pasen:
Het gemeentelijk avonturensportkamp voor 10 tot 16-jarigen vond dit jaar van 8
t/m 12 april plaats. Er waren 33 deelnemers.

-

Curling:
De regio organiseerde curlinginitiaties voor 12 t/m 18 jarigen op 13, 20, 27 maart
en 3 april in de curlinghal te Elewijt. Er waren in totaal slechts 7 deelnemers voor
de 7 gemeenten.

-

Regionale zwemlessen:
De regionale zwemlessen kenden opnieuw een groot succes. Bij zowel de sessies
voor kleuters als die van volwassenen zijn een 4-tal inwoners die deelnemen.

-

Regionale avonturensportdag:
Op donderdag 18 april vond deze sportdag plaats voor 10 tot 16—jarigen in de
Lissenvijver te Geel. Er waren 11 deelnemers van Steenokkerzeel.

3. Activiteiten/programma 2019
-

Scholenveldloop 3de kleuterklas en 1ste graad:
Overmorgen vindt de eerste scholenveldloop plaats voor St-Cajetanus aan de
sportterreinen te Perk.
91 kleuters en kinderen van het 1ste en 2de zullen afstanden van 100 tot 300 meter
lopen.
Achteraf krijgen ze een appel, flesje water en diploma.
Geert Streulens, Sonja en Herwig komen helpen.
Op 29 mei vindt de veldloop voor Piramide en Ter Ham plaats aan het
Hinckaertplein.

-

Regiosportdag Durbuy: 21/5/19
Momenteel zijn er 48 senioren ingeschreven. Het programma is gebaseerd op de
vorige editie.
Inschrijvingen: Geert, Herwig en Patrick

-

Kijk! Ik fiets!: 1/6/19
Op zaterdag 1 juni vindt de volgende editie van Kijk! Ik fiets! plaats. Er zijn nog 10
plaatsen vrij.

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
Maandag 3/6 om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock.

6. Rondvraag en varia
-

-

De opmaak van de bezettingskalenders gaat deze maand van start. Vóór eind juni
ontvangt elke club/particulier zijn schriftelijke bevestiging.
Er worden vóór de zomer nog nieuwe materialen aangekocht voor de omnisportzalen in
de scholen. De banken en matjes werden vorige maand geleverd.
Voor de badmintonpalen vinden we momenteel geen oplossing.
De subsidieformulieren gaan deze week de deur uit.
De jeugddienst dankt de sportraad voor hun hulp bij de buitenspeeldag.
Het volledige bestuur van de sportraad werd op de AV van 3/4/19 herkozen. Peter
Debruyn vervoegt de raad. Volgende bestuursvergadering zal de verkiezing binnen het
bestuur van secretaris en penningmeester plaatsvinden. Kandidaturen kunnen tot 29 mei
doorgestuurd worden naar Amy.
Agnes en Willy melden dat er opnieuw vijzen loszitten/ontbreken aan de banken.

