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Steenokkerzeel, 23 september 2013

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 30 september 2013, om 19 uur in de vergaderzaal van sporthal Hertblock,
Orchideeënlaan z/n te Steenokkerzeel.

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

Verslag vorige vergadering
Evaluatie activiteiten
Programma 2013
Agenda algemene vergadering
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
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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 30-09-2013 (BSR06/13)
Aanwezig: Rony Huyghebaert, Willy Elskens, Agnes Vankrieken, Herwig Priëels, Wout
Verschueren, Sonja De Coster, schepen Geert Laureys, Lukas Van Assche en
Amy Gille.
Verontschuldigd: Patrick Debeyter, Herman Godts en Sara De Pauw
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Vitamin
Deze sportdag voor gehandicapten vond plaats op donderdag 12 september
2013.
De sportdag was weer een enorm succes. Er waren vele deelnemers.

-

Senior Spelen: 19 en 20 september 2013
De sportdagen in Blankenberge verliepen zeer voorspoedig.
Op 19/9 waren er 82 deelnemers en op 20/9: 96.
De organisatie verliep vlot en de deelnemers waren tevreden.
Opmerkingen:
o Middagpauze inkorten
o Langere of andere wandeling

-

Scholenveldloop:
De scholenveldloop is prima verlopen.
De parcourswijziging kon op veel bijval rekenen.
De politie heeft dan toch beslist om de kinderen per fiets te begeleiden. De fietstocht
verliep zeer vlot. Ook voor de 4de-jaars.
Er waren appels te kort, mede doordat sommige kinderen 2 tot 3 appels namen.
Volgend jaar wordt een GFT-container geplaatst.
Het is spijtig dat de loopwedstrijd voor leerkrachten, ouders, sportdienst,… niet is
kunnen doorgaan.

3. Activiteiten/programma 2013
-

Stratenloop: 05 oktober 2013
De voorbereidingen voor de stratenloop van 5 oktober verlopen goed.
De promotie is volop aan de gang.
Lukas overloopt het draaiboek.

-

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.
Momenteel zijn er slechts 6 deelnemers ingeschreven.
Amy doet een oproep naar de sportraad om zich in te schrijven.

-

Kampioenenhulde:
De algemene vergadering (19u) en de kampioenenhuldiging (20u) zullen op vrijdag
15 november in De Corren georganiseerd worden.
Er zijn nog maar enkele kampioenen gekend waaronder Caine Van Mol, Josef van der
Meulen, KFC Perk, Okinawa en de U12 van KSVO.
De succesvolle deelnemers aan de dodentocht te Bornem zullen ook uitgenodigd
worden.
Voor de trofee voor sportverdienste zijn er 2 kandidaten.
De sportraad heeft geen voorkeur en besluit allebei de kandidaten te huldigen.
De organisatie verloopt vlot.
Francis Wauters heeft bevestigd voor de presentatie
Getty en François kunnen uitsluitend een optreden verzorgen indien ze de zaal mogen
gebruiken.
Geert stelt voor Thomas en Martijn, 2 voetbalgoochelaars uit te nodigen. Geert neemt
met hen contact op.

-

Steenokkerzeel Wandelt: 11/11/13 te Steenokkerzeel.
Senioreninitiaties: 19/11/13 in sporthal Hertblock. Den Dam, Krokkebaas,
Seniorobics, Tai Chi, Okinawa, Omikron willen alvast meewerken.
Het Sportelteam van Bloso zal ook gevraagd worden.
Sinterklaasactiviteit: 27/11/13 in GC De Corren
Kleuterhappening: 18/12/13 in sporthal Hertblock

-

4. Agenda algemene vergadering
1. Tellen stemgerechtigde leden
2. Goedkeuring vorig verslag
3. Werkingsverslag 2013
4. Programma 2014
5. Rondvraag en varia
5. Data en uren volgende vergaderingen
Maandag 09/12 om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock.
15/11 AV om 19u in De Corren

6. Rondvraag en varia
-

De herstellingen aan de sportvloer worden waarschijnlijk op 22 oktober uitgevoerd.
De plakpalen zijn bovenaan niet gesloten. De werklieden zullen hier zo spoedig
mogelijk een oplossing voor uitdenken.
Johan Heymans zal met zijn vzw Pure White Fun een sportkamp plannen tijdens de
herfstvakantie.
Willy meldt dat een scorebord stuk is.
Wout meldt dat er enkele lampen in de vechtsportenzaal het niet doen.
Geert is aangenaam verrast van de kwaliteit van het activiteitenaanbod van
sportdienst/sportraad. Hij looft de vrijwilligers die zich naast hun taak binnen hun
eigen club, nog inzetten voor de activiteiten die her en der in de gemeente
georganiseerd worden.

