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Steenokkerzeel, 8 oktober 2019

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 4 november 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
St eenokker zeel
 02/254.19.74

02/254.19.02

BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 07-10-2019 (BSR07/19)
Aanwezig: Herwig Priëels, Agnes Vankrieken, Willy Elskens, Patrick Debeyter, Geert
Streulens, Wout Verschueren, Sonja De Coster, schepen Geert Laureys
en Sharon Meylemans.
Verontschuldigd: Rony Huyghebaert en Peter Debruyn
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Sportdag gemeente en OCMW personeel: 12 september 2019
Dit jaar vond de sportdag in Haacht plaats.
Er waren 30 collega’s ingeschreven. Dit waren er 15 minder als vorig jaar. Veel
collega’s namen niet deel omdat de sportdag voor de tweede maal op donderdag
doorging. Dit zal besproken worden naar volgend jaar toe.
De lunch verliep niet vlot, het was lang aanschuiven aan de eetkraampjes.

-

Senior Spelen: 19 en 20 september 2019
Er deden 140 mensen van Steenokkerzeel mee. Op donderdag kenden we een
kleine terugval, dit is meestal zo. De organisatie verliep vlot. Het was prachtig
weer. Dit jaar was het de 10de editie. Er wordt onderzocht of we volgend jaar naar
Nieuwpoort kunnen gaan.

-

Scholenveldloop:
De scholenveldloop werd op donderdag 26 september georganiseerd. Alles verliep naar
wens, ondanks het slecht voorspelde weer. In de namiddag bleef het droog, maar er was
wel enorm veel wind waardoor enkele nadarhekken steeds omvielen.
Geluid via Rainbow was wederom een meerwaarde.
Er werd vastgesteld dat verschillende kinderen extra flesjes water uit de bakken kwamen
nemen, waardoor er op het einde niet genoeg flesjes waren voor alle deelnemers.
Volgend jaar dus voldoende extra water bestellen en eventueel de bakken beter
afschermen.
Doordat er reeds kleine veldlopen voor de derde kleuterklas en eerste graad werden
georganiseerd, was er nu duidelijk minder volk aanwezig.
De voorlopers hebben het heel goed gedaan!
Er werden positieve reacties ontvangen, maar ook enkele klachten. Deze laatste gingen
voornamelijk over het tijdsschema. Omwille van de slechte weersvoorspellingen, zijn
we vooruit gelopen op het schema, zodat alle kinderen nog in droge

weersomstandigheden konden lopen. Sommige ouders vonden dit jammer, omdat hun
kind al gelopen had tegen dat zij toekwamen.
Naar volgend jaar toe zouden we geen tijdsschema meer willen meedelen met de ouders,
enkel een start- en eind uur.

3. Activiteiten/programma 2019
-

Zwemlessen voor 50 plussers:
Vanaf 4 oktober vindt opnieuw een zwemreeks voor 50 plussers plaats.
Er is 1 deelnemer van Steenokkerzeel.

-

Skihappening:
De Sportregio organiseert op 31/10/19 een skihappening naar Landgraaf.
Momenteel zijn er 7 kinderen van Steenokkerzeel ingeschreven.

Kampioenenhulde:
De algemene vergadering (19u) en de kampioenenhuldiging (20.30u) zullen op vrijdag
15 november in De Corren georganiseerd worden.
Om de hulde wat attractiever en vlotter te laten verlopen net zoals vorig jaar worden de
volgende voorstellen gedaan:
o Bij elke kampioen die gehuldigd wordt zal uitsluitend de belangrijkste titel
afgeroepen worden. De rest wordt via een ppt geprojecteerd op scherm.
o Presentator: Geert Laureys
o Er worden uitsluitend trofeeën en medailles geschonken aan kinderen tot 14 jaar.
Voor de volwassenen wordt dit jaar geopteerd voor een - met het gemeentelijk
logo – rugzak (in plaats van de jaarlijkse handdoeken). Een team ontvangt wel
nog een trofee.
o Kokoen zorgt voor de catering. Er worden hapjes als chips, nootjes, groentjes,
belegde mini sandwiches voorzien, maar geen warme hapjes ed.
o Bij aanvang wordt een glaasje cava of fruitsap geschonken, samen met 2
drankbonnetjes. Tijdens de hulde blijven de luiken van de toog gesloten. Na de
hulde kan de toog open. Er worden geen extra bonnetjes verkocht.
o Demonstratie: dansgroep Move Libre
o CD en muziek voorzien voor na de hulde  Geert Laureys
o De volgende kampioenen zijn al ontvangen: Josef Vandermeulen, FC
Melsbroek, Svea Schoonaert en Fee Olleviers, B52’s, Kurt Van Looy, ’t Vosje
en Peeters Mieke
o Clubs die geen kampioen spelen maar toch promotie maken zullen niet
gehuldigd worden.
o Trofee voor sportverdienste. Er zijn momenteel nog geen kandidaten. De
Sportdienst zal via facebook nog promotie maken. Ook dient vermeld te worden
dat personen die al eens werden opgegeven, maar niet werden verkozen, terug
als kandidaat ingediend mogen worden. Dit is nu misschien niet zo duidelijk.
o Drank dient op tijd koud gezet te worden, dit was vorig jaar te laat.
Helpers: Herwig, Geert S., Patrick, Geert L.

-

-

Sinterklaasactiviteit: 04/12/19 in GC De Corren
Op woensdag 4/12 zal de Kip van Troje 2 voorstellingen geven. Eentje om 13.30u
en eentje om 16u.
Medewerkers: Agnes, Willy, Herwig, Patrick, Geert S. en Sonja. Gert-Jan zal nog
een mail sturen met de nodige informatie en bevestiging van de taakverdeling
(Sharon geeft voorkeuren door aan Gert-Jan).
De ticketverkoop is net gestart.

-

Kleuterhappening: 18/12/19 in sporthal Hertblock
Naar aloude gewoonte wordt de sporthal op 18/12 omgetoverd in een speelparadijs voor
jong en oud.
Vrijwilligers om de kassa te doen (twee kassa’s, vanaf 12.30u): Agnes, Willy, Patrick,
Herwig en Sonja.
Er zal een lijst getrokken worden met alle kleuters van Steenokkerzeel. Voor de nietinwoners maakt de Sportdienst een formulier op waarop de mensen moeten aanduiden
hoe zij terecht komen bij onze kleuterhappening.

4. Data en uren volgende vergaderingen
Maandag 4/11 om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock.
Algemene vergadering op vrijdag 15 november om 19u in GC De Corren.

5. Rondvraag en varia
-

-

-

-

Donderdag 8 november komt Janssen-Fritsen een controle van de sportinfrastructuur
uitvoeren. Geert en Sharon zullen hierbij aanwezig zijn.
De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) dient opnieuw
samengesteld te worden naar aanleiding van een nieuwe bestuursperiode.
Wout stelt zich kandidaat.
Gert-Jan vraagt of de Sportraad het ziet zitten om opnieuw de drankstand op de
buitenspeeldag te voorzien zoals de voorgaande jaren. De datum van de buitenspeeldag
is woensdag 22 april 2020.
Deze vraag komt heel vroeg. In januari nog eens agenderen op de Sportraad.
Aanvraag VLD-vertegenwoordiging Sportraad: VLD heeft via een brief van Karel
Servranckx een aanvraag ingediend om Marc Van Corenland te laten
vertegenwoordigen in de Sportraad voor VLD. De vraag is of dit wettelijk mag dat een
politieke
partij
een
afgevaardigde
in
adviesraden
zet?
De regel is dat politieke mandatarissen geen deel kunnen uitmaken van de sportraad.
De sportraad is samengesteld uit erkende verenigingen (Open VLD hoort hier niet bij)
en onafhankelijke deskundigen.
Conclusie: er kan niemand ‘namens Open VLD’ in de sportraad zitten. Wel is het
mogelijk om zich als afgevaardigde van een erkende vereniging of als onafhankelijk
deskundige kandidaat te stellen. In dit geval zal de aanvraag zeker overwogen worden.
Er wordt een brief opgesteld met deze informatie, gericht aan Open VLD.
Er werd de vraag gesteld wat de Sportraad nu eigenlijk betekent. In hoeverre is de
Sportraad een adviesraad? Wat kunnen zij doen om mensen meer te laten sporten?
Hier wordt over nagedacht en zal later op worden teruggekomen.

