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Steenokkerzeel, 2 december 2013

Geachte

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

Dagorde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verslag vorige vergadering
Evaluatie activiteiten
Programma 2014
Advies meerjarenplanning
Advies subsidieverdeling
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. 09-12-2013 (BSR07/13)
Aanwezig: Rony Huyghebaert, Willy Elskens, Agnes Vankrieken, Herwig Priëels, Wout
Verschueren, Sonja De Coster, Patrick Debeyter, Herman Godts, schepen Geert
Laureys, Lukas Van Assche en Amy Gille.
Verontschuldigd: Sara De Pauw
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Stratenloop: 05 oktober 2013
De stratenloop is vlot verlopen.
Er waren 330 deelnemers, waaronder 60 kinderen.
Aandachtspunten:
o Verschillende winnaars wilden hun prijs inruilen (fruitmand - fles streekbier).
o Probleem om de winnaars in de categorie ‘inwoners’ te huldigen. Vermits deze
allen criteriumlopers waren, was het geen sinecure om hun adresgegevens te
achterhalen. Wout stelt voor om vooraf een filter in te bouwen.
o Tentjes via VAC

-

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 werd in GC De Corren gepland.
Er was een opkomst van 28 deelnemers. De bijscholing leverde heel wat nuttige tips
op.

-

Steenokkerzeel Wandelt: 11/11/13 te Steenokkerzeel.
Er waren ruim 80 deelnemers.
Mede dankzij het prachtige weer was dit een geslaagde activiteit.
Lukas stelt voor om naar de toekomst toe actieve promotie te voeren naar de
hondenschool.

-

Kampioenenhulde en AV:
De algemene vergadering was OK. Geert merkt op dat hij het een spijtige zaak vindt
dat maar de helft van de clubs aanwezig was.
De kampioenenhulde kende opnieuw een groot succes.
De act (Freestyle voetbal) viel erg in de smaak.
Minpunten:
o KSVO beweert geen uitnodiging te hebben ontvangen.
o De toog was open tijdens de hulde. Naar de toekomst toe zullen er maar 2
gratis drankjes (bonnetjessysteem) gegeven worden en kunnen de gehuldigden
eventueel aan de kassa extra dranken aankopen.
o De presentator was te langdradig.
o Geen muziek achteraf.
o De criteria voor het ontvangen van een trofee dienen strenger te worden.

-

Senioreninitiaties: 19/11/13
De Sportelinitiatie verliep vlot.
Wel was er een lage opkomst.
Naar volgend jaar toe wordt het concept herbekeken.

-

Sinterklaasactiviteit: 27/11/13 in GC De Corren
De voorstelling was zeer leuk en de kinderen konden achteraf met de sint op de foto.
Omwille van de slechte geluidskwaliteit zal een tegemoetkoming onder de vorm van
een gratis filmticket voor Cinema Novelty aangeboden worden.

3. Activiteiten/programma 2013-2014
-

-

Kleuterhappening: 18/12/13 in sporthal Hertblock – helpers Wout en Rony
Scholensportdagen:
o 06/02/14: 1ste graad
o 13/02/14: 2de graad
o
: 3de graad
Schaatsen: 26 februari 2014
Kleutersportkamp: 3 t/m 7 maart 2014
In bijlage kan het (voorlopige) programma voor 2014 gevonden worden.

4. Advies meerjarenplanning
Alle beleidsdoelstellingen en prioriteiten die de sportraad en sportdienst voorop hadden
gesteld (afgetoetst met Bloso) blijven behouden.
Wel zijn er hier en daar enkele verschuivingen, oa:
- Deelnameprijs van de sportkampen wordt opgetrokken.
- De scholensportdagen zullen 2-jaarlijks georganiseerd worden.
- De stratenloop valt weg (alternatief eventueel via VAC).
- Het budget van de vrijetijdsgids (beperken van het aantal pagina’s) en het
turnmateriaal gaat omlaag.
De sportraad bespreekt dit meerjarig beleidsplan en geeft een advies.
5. Advies subsidies
De sportraad bespreekt de subsidieverdeling en geeft een advies.
Onze financieel beheerder heeft eveneens reeds een positief advies gegeven.
Het dossier wordt aan het college voorgelegd.
De uitbetaling zal voor het einde van het jaar geschieden.

6. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 20/01 (resto), 17/02, 17/03, 05/05 en 02/06 om 19u in de vergaderzaal van
sporthal Hertblock.
02/04 AV om 19u in Hertblock
7. Rondvraag en varia
-

-

-

De herstellingen aan de sportvloer worden donderdag 12 december uitgevoerd.
In de GECORO zijn Rony en Wout (plaatsvervanger) verkozen.
Het voorstel van petanqueclubs De Dam en de Floordammers om het aantal terreinen
van 4 naar 5 of 6 uit te breiden wordt op de lange baan geschoven omwille van
financiële redenen. Ondertussen wordt naar een alternatief gezocht op korte termijn
(uitbreiding aantal uren, aanschaf indoor mat,…).
Rony vraagt om de dolomiet op de petanquebanen aan te vullen.
HWA Rang heeft een mail gestuurd waarin gewag wordt gemaakt dat enkele clubs de
deuren van de kleedkamers open laten staan tijdens het douchen en omkleden. De
zaalwachters zullen kordater optreden om dit probleem aan te pakken. Ook zal er via
signalisatie een sensibiliseringsactie opgestart worden. Hardleerse sporters zullen
gesanctioneerd worden.
Wout meldt dat de toestand in berging 26 te wensen over laat. Het is heel moeilijk om
het materiaal van Iai-Do te bereiken. Amy zoekt een oplossing.

