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Steenokkerzeel, 10 februari 2014

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 17 februari 2014, om 19 uur in de vergaderzaal van sporthal Hertblock 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
Gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te 1820
Steenokkerzeel
 02/254.19.74

02/254.19.02

BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 17-02-2014 (BSR02/14)
Aanwezig: Rony Huyghebaert, Willy Elskens, Agnes Vankrieken, Herwig Priëels, Wout
Verschueren, Patrick Debeyter, Geert Streulens, schepen Geert Laureys en Amy
Gille.
Verontschuldigd: Sonja De Coster en Herman Godts
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
Scholensportdagen:
o 06/02/14: 1ste graad: sport en spel
o 13/02/14: 2de graad: avonturen
o 20/02/14: 3de graad: teambuilding
De scholensportdagen zijn tot nu toe vlot verlopen. Mede dankzij de hulp van de talrijke
vrijwilligers van de sportraad.
De verplaatsing per fiets of zelfs te voet verliep goed.
Naar volgend jaar toe misschien het 3de leerjaar ook te voet, om verwarring te vermijden.
Op 13/2 stuurde het regenweer de planning wat in de war.
De opwarming van Piramide en Tilia verliep vlot. Ter Ham heeft geeft opwarming
voorzien.

-

3. Activiteiten/programma 2013-2014
-

Schaatsen: 26 februari 2014
Op woensdagnamiddag 26/2 gaan we opnieuw schaatsen met de sport‐ en
jeugddienst. De activiteit is uitverkocht.
Er worden fluo hesjes voorzien voor de deelnemers.

-

Kleutersportkamp: 3 t/m 7 maart 2014
De voorbereiding voor het kleutersportkamp verloopt vlot. Momenteel zijn er
reeds 81 kleuters ingeschreven.
Het programma staat bijna op punt.
Er dienen nog monitoren gezocht te worden.

-

Vorming: Rugscholing 10 maart 2014
De promotie komt net op gang.
Wie volgt mee?

-

Buitenspeeldag: 2 april 2014
Dit evenement zal plaatsvinden aan het Kasteel van Humelgem in park d’Exaerde.
Er zal opnieuw een ruim pakket van activiteiten aangeboden worden. Gaande van
springkastelen, grime, ballonplooien, tot fietsen en trampoline.
Via de parochiezaal wordt elektriciteit en sanitair geleverd.
Kinderen proberen bewust te maken van sorteren.
De sportraad zal de tapinstallatie verzorgen.

-

Algemene vergadering: 2 april 2014
1. Tellen stemgerechtigde leden
2. Goedkeuring vorig verslag
3. Bekrachtiging vervanging Sara Depauw door Geert Streulens
4. Werkingsverslag 2013
5. Programma 2014
6. Rondvraag en varia

-

Sportkampen Pasen
De inschrijvingen verlopen vlot.
Voor de 1ste week zijn er 57 kinderen ingeschreven.
Voor het kleutersportkamp tijdens de 2de week reeds 78.

4. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 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 sportdienst gaat opnieuw een Sportelfolder opstellen met daarin alle info omtrent
senioren en sport in onze gemeente. Hierin worden alle activiteiten van de clubs en de
activiteiten van de sportdienst en deze van de sociale dienst gegroepeerd. Deze folder
wordt gericht verspreid.
De vrijetijdsgids zal in de loop van de maand augustus verspreid worden. Binnenkort
ontvangen de clubs een aanvraagformulier.
Jan Oostens zal Herwig vervangen in de sportraad tijdens diens missie in Afghanistan.
Herwig bezorgt de gegevens.
Geert Streulens vraagt of er een mogelijkheid is om een free wi-fi te installeren in de
sporthal.
Rony vraagt bij wie hij moet zijn om gegevens van de club aan te passen op onze
gemeentelijke website. Deze mogen naar Geertrui of Amy doorgestuurd worden.

