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Steenokkerzeel, 30 augustus 2013

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 9 september 2013, om 19 uur in de vergaderzaal van sporthal Hertblock,
Orchideeënlaan z/n te Steenokkerzeel.

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

Verslag vorige vergadering
Evaluatie activiteiten
Programma 2013
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
S t e e n o k k e r z e e l
Gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te 1820
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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 09-09-2013 (BSR05/13)
Aanwezig: Rony Huyghebaert, Willy Elskens, Patrick Debeyter, Agnes Vankrieken, Herwig
Priëels, Herman Godts, schepen Geert Laureys, Lukas Van Assche en Amy
Gille.
Verontschuldigd: Wout Verschueren, Sonja De Coster en Sara De Pauw
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

-

-

Sportkampen Zomer
De sportkampen zijn zeer goed verlopen mede door het goede weer en de inzet van de
monitoren.
Kamp 4: 106
Kamp 5: 35
Kamp 6: 91
Kamp 7: 45
Eén minpunt: een sleutelbeenbreuk op de laatste vakantiedag.
G‐sportkamp
Het G‐sportkamp was een prachtig initiatief. Ouders en deelnemers waren zeer
tevreden. Alle medewerkers en de medewerkende clubs waren zeer positief over
de samenwerking.
Er waren slechts 11 kinderen ingeschreven.
Naar volgend jaar toe wordt de budgettaire haalbaarheid afgetoetst.
Sportdag gemeente en OCMW-personeel 05/09/13
Aan de sportdag voor gemeente en OCMW personeel heeft niemand van
Steenokkerzeel deelgenomen.

3. Activiteiten/programma 2013
-

-

Vitamin
Deze sportdag voor gehandicapten vindt plaats op donderdag 12 september
2013.
Senior Spelen: 19 en 20 september 2013
De voorbereidingen voor de seniorensportdagen verlopen vlot.
Ruim 78 mensen hebben zich reeds ingeschreven voor donderdag 92 voor
vrijdag. Er is een maximum van 100 per dag.
Helpers: Geertrui, Lukas (VrijMo nt), Amy, Agnes, Willy, Geert (Vrij)

-

-

-

-

Scholenveldloop:
De scholenveldloop vindt plaats op 26 september. Vorige week werd met de scholen
een overleg georganiseerd. De gemeente zorgt voor busvervoer (uitsluitend voor de
1ste graad), Rode Kruis-post, flesje water,… Via SVS wordt een appel verkregen.
Politiebegeleiding zal er dit jaar niet zijn.
De wedstrijden worden een half uur verlaat zodat iedereen tijdig aanwezig is. Start om
14u.
De omloop start op het C-veld op een bredere start (hoger aantal kinderen) te
bekomen.
Er werd voorgesteld om een loop voor leerkrachten, voorlopers, ouders te organiseren.
De scholen houden dit voorstel in beraad.
Medewerkers: Frans, Willy en Amy vanaf 9u, Rony en Nelly vanaf 13u.
Stratenloop: 05 oktober 2013
De voorbereidingen voor de stratenloop van 5 oktober verlopen goed.
De promotie is volop aan de gang. De sportdienst zoekt wel nog medewerkers.
Het parcours is iets gewijzigd zodat het precies 5km is.
De prijzenpot werd ook aangepast. Er zullen geen trofeeën meer geschonken
worden, wel fruitkorven en geldprijzen. De waardebons worden voor de
inwoners voorbehouden.
Geert polst bij Aquarius voor het schenken van drankjes.
Startboog: Geert of Lukas.
Medewerkers: Agnes (inschrijvingen), Willy (kassa), Patrick (vanaf 14u), Herman
(indien nodig), Robert VDV, Roger Rabaey, Rony, Geert (VM)
Workshop sociale media en UIT‐agenda op 21/10/13 van 19u tot 22u:
Deze bijscholing omtrent sociale media, website, Uit‐agenda en hoe de clubs
hiermee sponsoring, leden ed kunnen verwerven wordt in GC De Corren gepland.
Kampioenenhulde:
De algemene vergadering (19u) en de kampioenenhuldiging (20u) zullen op vrijdag
15 november in De Corren georganiseerd worden.
In Den Beiaard staat een artikel en alle verenigingen werden aangeschreven.
De succesvolle deelnemers aan de dodentocht te Bornem zullen ook uitgenodigd
worden.
De organisatie verloopt vlot. Francis Wauters heeft bevestigd voor de presentatie
Getty en François worden gecontacteerd voor optredens.

4. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 30/09 en 09/12 om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock
15/11 AV om 19u in De Corren
5. Rondvraag en varia
-

De schimmelvorming in de kleedkamers van Hertblock werd aangepakt.
De herstellingen aan de sportvloer laten op zich wachten. Amy schrijft een officiële
brief.
Herwig polst de mogelijkheid voor de organisatie van een provinciaal kampioenschap
badminton in februari of november 2015 (zaterdag en zondag).
Agnes vraagt of de plakpaal bovenaan gesloten is.
Johan Heymans wenst met zijn vzw sportkampen te organiseren in onze gemeente.
Geert en Amy bespreken deze mogelijkheid volgende week met hem.
De provinciale Sporteldag wordt vanaf 2014 afgeschaft.

