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Steenokkerzeel, 6 september 2019

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 7 oktober 2019, om 19 uur in de vergaderzaal van sporthal Hertblock te
Steenokkerzeel.

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

Verslag vorige vergadering
Evaluatie activiteiten
Programma 2019
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
Gemeent ehuis, Or chideeënlaan 17 t e 1820
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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 02-09-2019 (BSR06/19)
Aanwezig:

Herwig Priëels, Agnes Vankrieken, Willy Elskens, Patrick Debeyter,
Peter Debruyn, Geert Streulens, Wout Verschueren, Sonja De Coster,
schepen Geert Laureys en Sharon Meylemans.

Verontschuldigd: Rony Huyghebaert
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Evaluatie activiteiten
-

Scholenveldloop 3de kleuterklas en 1ste graad:
Donderdag 13 juni vond de laatste veldloop plaats op het Pastorieplein te Melsbroek
voor Tilia en De Zandkorrel. De loop startte om 14u.
Ondanks de regen waren de leerlingen en leerkrachten enthousiast en hebben zij het
beste van zichzelf gegeven. Hierbij kunnen we besluiten dat de kleine scholenveldlopen
een succes waren en voor herhaling vatbaar zijn.
Wel een kleine opmerking naar volgend jaar toe: eventueel de afstand van het parcours
wat langer maken.

-

Sportkampen Zomer
De inschrijvingen zijn vlot verlopen.
De avonturensportkampen zaten goed vol. Het golf- en omnisportkamp kwam traag op
gang, maar had uiteindelijk 44 deelnemers. Vorig jaar waren dit 41 deelnemers. Dit jaar
was het de eerste keer dat de golfsport in het sportkamp werd geïntegreerd en werd
positief
onthaald
door
ouders,
deelnemers
en
monitoren.
Er waren voldoende monitoren bij de sportkampen. Qua organisatie waren er geen
opmerkingen.
Verder werden ook dit jaar nog steeds elke week door onze verenigingen
omnisportkampen georganiseerd.

-

Regionale activiteiten:
 9/7 Fietsinitiatie Balenberg
De inschrijvingen voor de fietsinitiatie op de Balenberg zijn matig verlopen. Er
waren 21 deelnemers, waarvan 3 uit Steenokkerzeel. Het was echter een eerste
editie van deze activiteit. De activiteit zelf is goed verlopen en werd positief
onthaald door de deelnemers.



28/8 Springkastelenfestival Tremelo
Deze editie van het springkastelenfestival kende, zoals vorig jaar, een matige tot
goede opkomst van +- 400 deelnemers. Het was een erg warme dag, waardoor er
mogelijks minder deelnemers aanwezig waren. Er waren 0 deelnemers van
Steenokkerzeel.

3. Activiteiten/programma 2019
- Vrijetijdsbeurs: 8 september 2019
Er zijn 15 verenigingen ingeschreven (inclusief dienst Vrije Tijd en Bib).
De Vrijetijdsbeurs vindt plaats samen met de zondagsmarkt in Steenokkerzeel.
Deelnemers dienen hier rekening mee te houden bij het vervoeren en uitladen van hun
materiaal. Er wordt nog een mail gestuurd om hen hier aan te herinneren.
Helpers: Herwig, Jimmy (RheAxion), Stanny, Sharon, Patrick, Geert
-

Sportdag gemeente en OCMW personeel: 12 september 2019
Dit jaar vindt de sportdag in Haacht plaats. Er zullen 29 werknemers van Steenokkerzeel
deelnemen.

-

Senior Spelen: 19 en 20 september 2019
Vrijdag is volzet, donderdag zijn er voorlopig slechts 33 inschrijvingen.
Helpers: Sonja en Geert op donderdag, Agnes en Willy op vrijdag

-

Scholenveldloop: 26 september 2019
De scholenveldloop zal dit jaar iets kleiner zijn dan andere jaren, omwille van de
veldlopen voor de derde kleuterklas en eerste graad die hebben plaatsgevonden. Ook
De tweede graag van Sint-Cajetanus zal niet aanwezig zijn op deze editie.
Er werd door enkele leerkrachten aangehaald dat de volgorde van de lopers niet ideaal
zou zijn. Dit zal besproken worden tijdens de startvergadering van de scholen.
Helpers: Patrick, Geert L., Sonja

-

Kampioenenhuldiging: 15 november 2019
Er wordt nog een mail uitgestuurd naar de verenigingen met een brief waarbij de
kampioenen en de kandidaat voor de trofee van sportverdienste bekend gemaakt
kunnen worden.
Er wordt dit jaar gekozen om rugzakjes aan de kampioenen te geven in plaats van
handdoeken

-

Kleuterhappening: 18 december 2019

-

Regionale activiteiten:
 4/10 t/m 13/12 Zwemlessen 50+ers
 31/10 Skihappening Peer

4. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 7/10, 4/11 en 2/12/19 om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock.
De AV zal plaatsvinden op vrijdag 15 november om 19u in GC De Corren.
5. Rondvraag en varia
-

De Vloerwerken in Tilia zijn rond. Enkel de volleybalset moet nog geleverd worden, dit
zou normaal uiterlijk deze week gebeuren.
De gordijnen in sporthal Hertblock zijn geplaatst.
Er zijn vragen rond de lange sluiting van het cafetaria in de sporthal.

