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Steenokkerzeel, 14 februari 2013
Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
donderdag 21 februari 2013, om 19 uur in het gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te
Steenokkerzeel.

Dagorde :
1. Verslag vorige vergadering
2. Evaluatie activiteiten
3. Activiteiten 2013
4. Rondvraag en varia
5. Data volgende vergaderingen

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
Gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te 1820
Steenokkerzeel
 02/254.19.74

02/254.19.02

BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 21-02-2013 (BSR02/13)
Aanwezig: Rony Huyghebaert, Willy Elskens, Wout Verschueren, Sonja De Coster, schepen
Geert Laureys en Lukas Van Assche.
Verontschuldigd: Arlette Roekens, Marie-Louise Pée, Sara De Pauw, Amy Gille
Lukas Van Assche is de nieuwe sportfunctionaris die Amy deeltijds zal vervangen.
Lukas stelt zich even voor. De leden van de sportraad stellen zich eveneens voor.
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Scholensportdagen:
o 24/01/13: 3de graad: avonturen + golf
o 31/01/13: 2de graad: avonturen + golf
De sportdagen zijn zeer goed verlopen. Mede dankzij de medewerking van de
sportraad. Er gebeurde louter kleine ongevallen.
Opmerkingen scholen:
o Veel activiteiten buiten
o Te weinig afwisseling ten opzichte van de vorige jaren
o Geen verschil in activiteiten tussen 2de en 3de graad
Opmerkingen sportdienst:
o Weinig engagement van de scholen: deze sportdagen betreffen een hoge
kostprijs voor de gemeente en de meeste scholen vinden de sportdag
vanzelfsprekend (leerkrachten dragen geen aangepast schoeisel, weten
amper wat er op die dag zal gebeuren – ondanks dat er 2 à 3 mails met
programma gestuurd worden – bereiden de kinderen noch zichzelf voor,
staan meestal onderling in groep te praten ipv de kinderen te begeleiden)
Volgens Rony en Sonja werkten de leerkrachten bij hun wel goed mee. In
de sportzaal stonden de leerkrachten wel soms in groep te praten.
o Veel activiteiten buiten is vooral een opmerking van de leerkrachten. Bij
de leerlingen was er geen ontevredenheid. Leerlingen die het koud
hadden konden terecht in de sporthal bij de “vrije activiteiten” die de hele
sportdag beschikbaar waren.

Geert geeft opmerking om materiaal voor de activiteiten meer in eigen
regio te zoeken.
o Dagindeling 2e en 3e graad zijn identiek. Meer afwisseling mogelijk? Is
afwisseling wel noodzakelijk aangezien ze het één maal per jaar doen?
Eventueel een deel van de activiteiten om de 2 jaar laten terugkomen?
o

-

Schaatsen: 6 februari 2013
50 deelnemers waren ingeschreven.
De kostprijs bedroeg €3 per kind (inschrijven via ticketgang of aan de balie).
Hierin inbegrepen zijn het busvervoer, 2,5u schaatsen en 1 drankje.
Werkpunten:
o Inschrijvingen via ticketgang waren nu op naam van de ouder
o Sommige kinderen hadden geen handschoenen mee
Opmerking sportraad:
o Visibiliteit kinderen: aankoop petjes/fluo vestjes door de sportdienst?

-

Workshop:
Deze workshop handelde over communicatie, meer bepaald de communicatie tussen
coach-atleet.
De workshop was goed: lesgever, slides,…
Tegenvallend aantal deelnemers: 14

-

Kleutersportkamp: 11 t/m 15 februari 2013

Het sportkamp is zeer goed verlopen.
91 deelnemers.
Sommige ouders hadden ingeschreven voor het speelplein ipv het sportkamp.
Amy en An gaan de inschrijftabs uniformiseren.
Geert twijfelt aan de startleeftijd van het kamp. Is 3 jaar niet te jong?
Opmerking door gebruikers dat 1e dag niet alles was opgeruimd in de
kleedkamers. Nadien geen opmerkingen meer gekregen.

3. Activiteiten/programma 2013
-

-

Scholensportdagen:
o 28/02/13: 1ste graad: speeldorp
o Medewerkers sportraad? Rony is aanwezig, Willy laat nog iets weten.
Zij werken in 2 halve dagen (Tilia en Piramide in de voormiddag en Ter Ham en StCajetanus in de namiddag).
Seniorensportdag (26/03/13)
De sportdag vindt dit jaar in Boortmeerbeek plaats.
Buitenspeeldag
Alles verloopt volgens plan.
De buitenspeeldag vindt plaats op 27 maart op het Salviaplein.
Er zal gewerkt worden volgens de aloude formule (springkastelen, touwenparcours,
speeldorpen, mobielen,… aangevuld met ons eigen materiaal).
Tapinstallatie via Sokol.
Kinderen proberen bewust te maken van sorteren.

-

Algemene vergadering/info-avond 27/03 om 20u Hertblock
De agenda van de algemene vergadering en info-avond ziet er als volgt uit
1. Verwelkoming schepen Geert + toelichting
2. Tellen stemgerechtigde leden
3. Goedkeuring vorig verslag
4. Verkiezing nieuw bestuur
5. Werkingsverslag 2012
6. Programma 2013
7. Rondvraag en varia
Oproep doen voor nieuwe leden voor de sportraad. Clubs moeten het belang inzien van
aanwezigheid.

-

Sportkampen Pasen
De inschrijvingen verlopen vlot.
Voor de 1ste week zijn er 25 kinderen ingeschreven.
Voor het kleutersportkamp tijdens de 2de week reeds 57.

4. Rondvraag en varia
-

-

-

-

De schilderwerken in Hertblock verlopen vlot. De nieuwe signalisatie wordt
opgehangen na de werken. Na de schilderwerken is het verboden om iets op het
schilderwerk te plakken! Kijken of er geen kader/ophangsysteem kan geplaatst worden
naast elke kleedkamer.
De sportdienst gaat opnieuw een Sportelfolder opstellen met daarin alle info omtrent
senioren en sport in onze gemeente. Hierin worden alle activiteiten van de clubs (10
clubs willen meewerken), de activiteiten van de sportdienst en deze van de sociale
dienst gegroepeerd. Deze folder wordt via Den Beiaard kort verspreid.
De vrijetijdsgids zal voortaan 2-jaarlijks verschijnen. Volgende editie 2014.
Afwerking petanquezaal zal plaatsvinden in april (afwerking met silicone om gleuven
op te vullen). Eerste verwarming in de zaal zou niet naar behoren werken.
Geert wil graag de behaalde trofee’s door de gemeente ophangen in de inkomhal
van de sporthal ‐> uitstraling gemeente.
Het probleem met WC’s die overlopen in Hertblock blijft aanslepen.
Opmerking Willy: Niet kunnen sporten in de juiste zaal wegens werken aan het
alarmsysteem. Mogelijkheid om in de toekomst te communiceren indien de zaal
niet vrij is?
Geert: Indien mogelijk data’s van vergaderingen aftemmen op de vergaderingen
van de cultuur‐ en milieuraad.

5. Data volgende vergaderingen
27/03, 2/05, 6/06
Deze vergaderingen vinden steeds plaats om 19u in de Rubenszaal uitgezonderd op
27/03/13 in sporthal Hertblock.

