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Steenokkerzeel, 27 mei 2019

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 3 juni 2019, om 19 uur in de vergaderzaal van sporthal Hertblock te Steenokkerzeel.

Dagorde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verslag vorige vergadering
Verkiezing bestuur
Evaluatie activiteiten
Programma 2019
Nieuw logo sportraad
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. 03-06-2019 (BSR05/19)
Aanwezig:

Herwig Priëels, Agnes Vankrieken, Willy Elskens, Patrick Debeyter,
Rony Huyghebaert, Peter Debruyn, schepen Geert Laureys en Amy Gille.

Verontschuldigd: Geert Streulens, Wout Verschueren en Sonja De Coster
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Verkiezing bestuur
Op de algemene vergadering van 3 april ll. werd het nieuwe bestuur van de
sportraad, samen met de voorzitter, verkozen.
De laatste sportraad werd beslist om binnen het bestuur uitsluitend de functies
van secretaris en penningmeester in te vullen.
De huidige secretaris en penningmeester zijn als enige kandidaat en worden
unaniem herkozen.
3. Evaluatie activiteiten
-

Scholenveldloop 3de kleuterklas en 1ste graad:
Op 8 mei vond de scholenveldloop plaats voor St-Cajetanus aan de sportterreinen
te Perk, afgelopen woensdag 29 mei waren Ter Ham en Piramide aan de beurt.
Alle kleuters en kinderen van het 1ste en 2de liepen afstanden van 100 tot 300
meter.
Achteraf kregen ze een appel, flesje water en diploma.

-

Regiosportdag Durbuy: 21/5/19
Er zijn 49 deelnemers mee naar Durbuy afgezakt voor een dag vol sport en spel.

-

Kijk! Ik fiets!: 1/6/19
Ook deze editie was volzet en verliep vlot.

-

Hupsakee
Het Hupsakee project loopt bijna ten einde. Op 7 juni is alweer de laatste school
aan de beurt.

4. Activiteiten/programma 2019
-

Scholenveldloop 3de kleuterklas en 1ste graad:
Volgende week donderdag 13 juni vindt de laatste veldloop plaats op het
Pastorieplein te Melsbroek voor Tilia en De Zandkorrel.
De loop start om 14u.
Helpers: Willy en Agnes

-

Sportkampen Zomer
De inschrijvingen voor de avonturensportkampen verlopen vlot. Uitsluitend het golf- en
omnisportkamp blijft wat achter.
SK2: 35, SK 3: 20, SK 4: 55
Er zijn voldoende kandidaat monitoren. Qua organisatie zijn er geen opmerkingen.

-

Vrijetijdsbeurs: 8 september 2019
Er is nog maar 1 sportvereniging ingeschreven.
De verenigingen worden persoonlijk aangeschreven.
De beurs zal plaatsvinden tussen 9u en 13u.

-

Sportdag gemeente en OCMW personeel: 12 september 2019
Dit jaar vindt de sportdag in Haacht plaats.

-

Senior Spelen: 19 en 20 september 2019

-

Scholenveldloop: 26 september 2019

-

Kampioenenhuldiging: 15 november 2019

-

Enkele regionale activiteiten:
- 9/7 Fietsinitiatie Balenberg
- 28/8 Springkastelenfestival Tremelo
- 4/10 t/m 13/12 Zwemlessen 50+ers
- 31/10 Skihappening Peer

5. Nieuw logo sportraad

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het logo van de sportraad in een
nieuw jasje te steken.
Aan onze burgemeester zal gevraagd worden enkele voorbeelden op te maken daar de
sportraad geen kennis heeft van lay-outs en opmaak van een nieuw logo.
6. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 2/9, 7/10, 4/11 en 2/12/19 om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock.
De AV zal plaatsvinden op vrijdag 15 november om 19u in GC De Corren.
7. Rondvraag en varia
-

De opmaak van de bezettingskalenders is bijna rond. Deze week ontvangt iedereen zijn
bevestigingsbrief.

-

-

-

Er worden vóór de zomer nog nieuwe materialen aangekocht voor de omnisportzalen in
de scholen. De bestelling werd geplaatst.
Er is nog geen startdatum voor de vloerwerken in Tilia. De aannemer heeft
gezondheidsproblemen.
De subsidieaanvraag voor Tilia werd goedgekeurd door Sport Vlaanderen. Voor de
vernieuwing van de vloer en de aanschaf van een toegangscontrolesysteem ontvangen
we ruim €41.000.
De toegangscontrole voor Piramide blijkt niet zo simpel als gedacht. Er worden meer
en andere leveranciers aangeschreven. Het bestek zal uitgebreid worden met een
systeem voor Tilia.
De plaatsing van de gordijnen in sporthal Hertblock zal in de zomervakantie
plaatsvinden.

