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Steenokkerzeel, 22 april 2013
Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
donderdag 02 mei 2013, om 19 uur in het gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te
Steenokkerzeel.

Dagorde :
1. Verslag vorige vergadering
2. Verkiezing secretaris, penningmeester,… sportraad (kandidaturen kunnen steeds via
mail overgemaakt worden)
3. Evaluatie activiteiten
4. Programma 2013
5. Jaarverslag Bloso
6. Advies uitleendienst
7. Data en uren volgende vergaderingen
8. Rondvraag en varia
Hopend u op de bestuursvergadering te mogen verwelkomen, verblijf ik inmiddels,
Met sportieve groeten

Rony Huyghebaert
Voorzitter
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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 02-05-2013 (BSR03/13)
Aanwezig: Rony Huyghebaert, Willy Elskens, Wout Verschueren, Sonja De Coster, Patrick
Debeyter, Agnes Vankrieken, Herwig Prieëls, schepen Geert Laureys, Lukas
Van Assche en Amy Gille.
Verontschuldigd: Sara De Pauw en Herman Godts
De voorzitter heet de nieuwe leden welkom en hoopt op een goede en positieve
samenwerking naar de toekomst toe.
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Verkiezing secretaris en penningmeester
Wout Verschueren wordt als secretaris verkozen.
Willy Elskens blijft als penningmeester in dienst.
Beide leden werden unaniem verkozen.
3. Evaluatie activiteiten
-

-

-

Scholensportdagen (28/2/13)
De sportdag is zeer goed verlopen.
De kinderen en scholen waren tevreden.
Seniorensportdag (26/03/13)
De sportdag vond dit jaar in Boortmeerbeek plaats.
Vermits de sportdag opnieuw op een dinsdag georganiseerd werd, daagden er niet veel
senioren op (seniorobics).
Naar de toekomst toe dient ook aan een nieuwe formule gedacht te worden vermits het
deelnemersaantal elk jaar daalt.
Buitenspeeldag
De Buitenspeeldag was ook dit jaar een succes.
Het weer viel reuze mee, wel koud maar droog. Ruim 200 kinderen namen deel.
Omwille van het koude weer en daar Sokol afgezegd had om een drankstand te
plaatsen werd beslist een suikerwafel en warme chocomelk te schenken aan de
deelnemers. Eventueel volgend jaar een drankstand door de sportraad.
De ijscrèmekar werd afgebeld.

-

Algemene vergadering/info-avond 27/03 om 20u Hertblock
De algemene vergadering is vlot verlopen.
Wel wordt nagedacht de vergadering anders aan te pakken om zo meer leden te lokken.
We verwelkomen 4 nieuwe leden in het bestuur.
Geert zal een schrijven richten naar alle clubs.

-

Sportkampen Pasen
De kampen zijn voorspoedig verlopen.
Omnisportkamp: 57 deelnemers, kleutersportkamp: 100 (volzet).
Na de zomer zal in samenspraak met de jeugddienst een evaluatie betreffende
sportkampen/speelpleinwerking georganiseerd worden.

4. Activiteiten/programma 2013
-

-

-

-

-

Hupsakee
Het Hupsakee project loopt dit jaar van na de paasvakantie tot midden juni. Alle
kleuterscholen komen aan bod.
Sportkampen Zomer
De inschrijvingen verlopen vlot.
Kamp 4: 28
Kamp 5: 19
Kamp 6: 32
Kamp 7: 28
G‐sportkamp
Het regionale G‐sportkamp vindt plaats in sporthal Hertblock op 16, 17 en 18 juli
2013. Dit kamp is voor jongeren van 8 tot 20 jaar met een verstandelijke
handicap.
Activiteiten als zwemmen, omnisport, petanque, paardrijden,… worden
aangeboden.
Provinciale seniorensportdag
Donderdag 28 mei 2013 te Leuven
Kijk! Ik fiets! 8 juni 2013 van 9.30u tot 12u.
Kinderen zonder steunwielen leren fietsen.
De initiatie is volzet.
Kinderen die nu op de reservelijst staan worden doorverwezen naar Machelen en
Kampenhout waar wel nog voldoende plaats is.
Naar volgend jaar toe zal geëvalueerd worden hoe we het inschrijfsysteem
kunnen optimaliseren.
Eventueel 2 acties per jaar organiseren.
Senior Spelen: 19 en 20 september 2013
Scholenveldloop: 26 september 2013
Stratenloop: 05 oktober 2013

5. Jaarverslag Bloso
Het jaarverslag wordt voorgelegd en besproken.
De sportraad formuleert haar advies.

6. Advies uitleendienst
Het college legt een voorstel van wijziging van de tarieven van de gemeentelijke
uitleendienst voor aan de sportraad.
Dit voorstel is ontstaan naar aanleiding van het feit dat de hogere overheid 21% BTW
aanrekent op verhuur van materialen, tevens werd de kost aan de gemeente inzake
administratie, transport ed. van de uitleendienst geschat op € 25.000 per jaar.
Met de financiële realiteit in het achterhoofd dient er een herziening van de tarieven te
gebeuren. Ook mag de gemeente niet concurreren met de privé markt (dit geldt vooral voor
particulieren).
Kortweg:
Verenigingen: Tafels en stoelen, nadars,… gratis
Muziekinstallatie,…
+ 21%
Administratieve kost
€ 25
Levering
gratis
Particulieren:
Alle tarieven + 21% en met 50% verhogen
Administratieve kost
€ 25
Levering
€ 50
De sportraad vindt het een goed voorstel en vindt het vanzelfsprekend dat er een
onderscheid wordt gemaakt tussen verenigingen en particulieren.
Wel wordt gesteld dat duidelijk gecommuniceerd dient te worden naar de
clubs/particulieren hoe en waarom de tarieven aangepast worden.
7. Data en uren volgende vergaderingen
19/06 om 19u in de Permekezaal in het gemeentehuis
11/09, 2/10 en 11/12 om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock
15/11 AV om 19u in De Corren
8. Rondvraag en varia
-

Arlette Roekens geeft haar ontslag in de sportraad.
De sociale raad wenst opnieuw AED-cursussen in te richten en vraagt welke
weekavonden het beste passen voor de clubs.
Wout doet zijn beklag over de openingsuren van het cafetaria in Hertblock. Het
cafetaria is meer gesloten dan open. Geert zal met Sokol contact opnemen.
Rony vraagt aan het college om de tarieven van de sportaccommodatie te handhaven.

