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Steenokkerzeel, 20 januari 2014

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 27 januari 2014, om 19 uur in Brasserie‘t Kerckevelt, Behetsstraat 16 te
Steenokkerzeel.

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

Verslag vorige vergadering
Evaluatie activiteiten
Programma 2014
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. 27-01-2014 (BSR01/14)
Aanwezig: Rony Huyghebaert, Willy Elskens, Agnes Vankrieken, Herwig Priëels, Wout
Verschueren, Sonja De Coster, Patrick Debeyter, Geert Streulens, schepen Geert
Laureys, Lukas Van Assche en Amy Gille.
Verontschuldigd: Herman Godts
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Kleuterhappening: 18/12/13 in sporthal Hertblock
De kleuterhappening kende opnieuw een groot succes.
Ruim 170 kleuters namen deel. Dit zijn er een 30-tal minder dan de vorige editie.
Er werd voor het eerst een deelnameprijs van €2 per kind gevraagd. Ook werd er geen
hapje en drankje meer uitgedeeld.

3. Activiteiten/programma 2013-2014
-

-

-

-

Scholensportdagen:
o 06/02/14: 1ste graad: sport en spel
o 13/02/14: 2de graad: avonturen
o 20/02/14: 3de graad: teambuilding
Schaatsen: 26 februari 2014
Op woensdagnamiddag 26/2 gaan we opnieuw schaatsen met de sport‐ en
jeugddienst. Momenteel zijn er 26 kinderen ingeschreven.
De deelnameprijs werd naar €6 verhoogd. Wout gaat mee.
Kleutersportkamp: 3 t/m 7 maart 2014
De voorbereiding voor het kleutersportkamp verloopt vlot. Momenteel zijn er
reeds 56 kleuters ingeschreven.
Dit jaar werken we rond het thema ‘fietsen’. Aan de ouders zal gevraagd worden
het fietsje van hun kleuter mee te brengen zodat we tijdens die week elke dag
kunnen oefenen om te leren fietsen zonder steunwieltjes.
HWA Rang zal eveneens opnieuw een initiatie onderrichten.
Vorming: Rugscholing 10 maart 2014

4. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 17/02, 17/03, 05/05 en 02/06 om 19u in de vergaderzaal van sporthal
Hertblock.
02/04 AV om 19u in Hertblock
5. Rondvraag en varia
-

-

De herstellingen aan de sportvloer werden 12 en 13 december uitgevoerd.
Amy heeft aan zaalwachter Thierry de opdracht gegeven de berging 26 op orde te
zetten. Alle clubs worden hiervoor aangeschreven.
Wout gaat enkele woensdagen doorgeven wanneer we, samen met de zaalwachters, de
tatami in de vechtsportenzaal gaan reinigen.
Geert Streulens oppert het idee om een volleybaltornooi in te richten tussen de clubs
onderling. 2 voetbalclubs, B52’s, HWA Rang werden reeds gecontacteerd. De
sportraad staat hier positief tegenover. Schepen Laureys stelt het idee voor om een
ploegje met de gemeentediensten in te schrijven.
Herwig vertrekt eind april voor 6 maanden op missie naar Afghanistan.
Rony dankt de gemeente voor het aanvullen van de dolomiet in de petanquehal.
Schepen Laureys legt uit dat de subsidies aan de clubs gestort zijn. Eveneens zal de
concessie met de voetbalclubs aangepast worden en zal vermeld worden dat indien er
gemeentelijke subsidies ontvangen worden er geen aanspraak meer kan gemaakt
worden op subsidies van de hogere overheid.

