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Steenokkerzeel, 07 juni 2013

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
woensdag 19 juni 2013, om 19 uur in de Permekezaal (2de verdieping) van het gemeentehuis,
Orchideeënlaan 17 te Steenokkerzeel.

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

Verslag vorige vergadering
Evaluatie activiteiten
Programma 2013
Beleids- en beheerscyclus (BBC): meerjarenplan, doelstellingen, acties,… bespreking
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
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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 19-06-2013 (BSR04/13)
Aanwezig: Rony Huyghebaert, Willy Elskens, Wout Verschueren, Sonja De Coster, Patrick
Debeyter, Agnes Vankrieken, Herwig Priëels, Herman Godts, schepen Geert
Laureys, Lukas Van Assche en Amy Gille.
Verontschuldigd: Sara De Pauw
1. Goedkeuring van het verslag
Geert verduidelijkt dat er een wijziging aan het uitleenreglement komt, op advies van de
cultuurraad. De administratieve kost wordt – ten opzichte van het vorige voorstel – verlaagd
naar €10. Wel wordt er een transportkost van €25 per vrachtwagen (heen en terugrit)
ingevoerd.
Wout merkt op dat er een garantie dient te komen dat het materiaal in goede staat en proper is
bij levering.
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

-

-

Hupsakee
Het Hupsakee project liep dit jaar van net na de paasvakantie tot midden juni. Alle
kleuterscholen kwamen aan bod.
Enkele materialen zijn stuk of verloren. Deze zullen door de sportdienst vervangen
worden.
Het materiaal was toe aan een grondige reinigingsbeurt.
Provinciale seniorensportdag
Dinsdag 28 mei 2013 vond te Leuven de Sporteldag plaats.
22 deelnemers van Groot‐Steenokkerzeel konden opgetekend worden.
Kijk! Ik fiets! 8 juni 2013
Kinderen zonder steunwielen leren fietsen.
De initiatie was volzet.
Het merendeel van de kleuters kon na de initiatie zelfstandig fietsen.

3. Activiteiten/programma 2013
-

Sportkampen Zomer
De inschrijvingen verlopen vlot.
Kamp 4: 102
Kamp 5: 33
Kamp 6: 75
Kamp 7: 39

-

-

-

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. Momenteel zijn er slechts 9 deelnemers.
Activiteiten als zwemmen, omnisport, petanque, paardrijden,… worden
aangeboden.
Senior Spelen: 19 en 20 september 2013
Momenteel zijn er reeds een 40 tal inschrijvingen voor Blankenberge.
De organisatie verloopt vlot.
Scholenveldloop: 26 september 2013
Stratenloop: 05 oktober 2013
Vorming:
In het najaar plant de sportdienst opnieuw een vorming.
Er wordt gedacht aan een bijscholing omtrent sociale media, website, Uit‐agenda
en hoe de clubs hiermee sponsoring, leden ed kunnen verwerven.

4. Beheers- en beleidscyclus, meerjarenplanning,…
Schepen Laureys stelt de visietekst voor.
Het bestuur van de sportraad bespreekt het huidige beleid aan de hand van de
tussentijdse evaluatie van 2010, de voorbereiding van de sportdienst en de
beleidsdoelstellingen die door Bloso geformuleerd zijn.
Alle doelstellingen en acties worden overlopen en aangepast waar nodig.
Sara De Pauw heeft schriftelijk haar opmerking overgemaakt. Deze worden eveneens
besproken.
De sportraad formuleert haar advies.
5. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 09/09, 30/09 en 09/12 om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock
15/11 AV om 19u in De Corren
6. Rondvraag en varia
-

-

-

De cultuurraad doet een oproep aan alle sportverenigingen om bij het vastleggen van
activiteiten een blik te werpen op de Uit-agenda. Dit om overlappingen te voorkomen.
Ook roept de CR op om de activiteiten tijdig in te voeren in de agenda zodat de
inwoners uit een uitgebreid activiteitenpakket kunnen kiezen.
Bloso stelt de vraag om Start To Mountainbike te organiseren in de gemeente. Wegens
een gebrek aan een club en parcours wordt hier niet op ingegaan.
Het Start To Golf project wordt aan het CBS voorgelegd.
De sportraad heeft geen opmerkingen bij het voorstel van de gemeente om gratis
toegang te verlenen (soort van perskaart) aan een lid van de Digivrienden. Deze
persoon kan dan (professionele) foto’s nemen van de activiteiten die op hun beurt
kunnen gebruikt worden in Den Beiaard, website,…
Laura Peeters, de nieuwe drugpreventiemedewerkster wenst zich te komen voorstellen
aan de sportraad.
Herwig merkt op dat de kleedkamers niet erg netjes zijn door schimmelvorming. Amy
doet het nodige om dit probleem op te lossen.
Geert oppert het idee om in de toekomst de ondersteuning te verlenen bij de mogelijke
organisatie van een kermiskoers in onze gemeente.

