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Steenokkerzeel, 10 maart 2014

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 17 maart 2014, om 19 uur in de vergaderzaal van sporthal Hertblock te
Steenokkerzeel.

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

Verslag vorige vergadering
Evaluatie activiteiten
Programma 2014
Advies subsidiereglement
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
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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 17-03-2014 (BSR03/14)
Aanwezig: Rony Huyghebaert, Willy Elskens, Agnes Vankrieken, Herwig Priëels, Wout
Verschueren, Patrick Debeyter, Geert Streulens, Sonja De Coster, schepen Geert
Laureys en Amy Gille.
Verontschuldigd: Herman Godts
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Schaatsen: 26 februari 2014
Op woensdagnamiddag 26/2 zijn we opnieuw schaatsen met de sport‐ en
jeugddienst. De activiteit was uitverkocht.
Er werden fluo hesjes voorzien voor de deelnemers. Alles is goed verlopen.

-

Kleutersportkamp: 3 t/m 7 maart 2014
In totaal waren er 85 deelnemers. Dit zijn er 15 minder dan de vorige jaren.
Vele inwoners zijn deze periode met verlof. Verhoging van de deelnameprijs kan
ook een oorzaak zijn voor de lichte terugval in deelnemersaantal.
Er werd gewerkt rond het thema ‘fietsen’. Vele kinderen konden na afloop goed
fietsen. Praktisch stelde er zich wel wat problemen inzake fietsen stockeren.
Op de folder staat vermeld dat het sportkamp fiscaal aftrekbaar is.

-

Vorming: Rugscholing 10 maart 2014
42 inwoners waren ingeschreven. 38 daagden op.
De rugscholing was zeer geslaagd met vele concrete en goede tips.
Herwig merkt op dat het theoriegedeelte iets te lang duurde tov het
praktijkgedeelte.

3. Activiteiten/programma 2014
-

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. Rony neem contact met Liekens.

-

Algemene vergadering en info‐avond sport: 2 april 2014
De promotie komt volop op gang.
De uitnodigingen voor de sportraad gaan morgen de deur uit.

-

Sportkampen Pasen
De inschrijvingen verlopen vlot.
Voor de 1ste week zijn er 76 kinderen ingeschreven.
Voor het kleutersportkamp tijdens de 2de week reeds 91.
Er zijn zeer vele kandidaat monitoren.

4. Advies subsidiereglement
Het ‘Sport-voor-allen’-decreet werd vervangen door het decreet ‘Lokaal Sportbeleid’.
Hiermee wil Vlaanderen extra accenten leggen op jeugdsportbegeleiders en G-sport.
Anderzijds wordt het luik infrastructuur uit het nieuwe decreet geschrapt.
Bij een nieuw decreet hoort ook een nieuw subsidiereglement. Dit reglement heeft als doel
de sportclubs financieel en rechtstreeks te ondersteunen.
Amy legt het nieuwe reglement voor en geeft aan de hand van een simulatie een woordje
uitleg.
De sportraad geeft enkele aanpassingen door voor dit nieuwe subsidiereglement en zal op
02/04 haar advies uitbrengen.
Deze versie werd ook aan Bloso voor advies voorgelegd. In april kan de gemeenteraad zich
buigen over het reglement.
5. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 05/05 en 02/06 om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock.
Woensdag 02/04 om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock.
02/04 AV om 20u in Hertblock
6. Rondvraag en varia
-

Een deel van het turnmateriaal voor de turnzalen werd geleverd. Dit zal zo spoedig
mogelijk geplaatst worden.
De aanvragen voor gebruik van de sportinfrastructuren voor het sportseizoen 20142015 zijn de deur uit.
Black Dragon heeft de toelating gevraagd om een pull-up systeem te plaatsen in de
vechtsportenzaal.
Geert S stelt de vraag of het mogelijk is de facturen voor gebruik van de zaal digitaal
te ontvangen. Tot op heden is dit niet mogelijk.
Patrick vraagt of het niet mogelijk is de uitnodigingen voor de algemene vergadering
louter per mail te versturen en niet per post.
Patrick heeft nog folders voor een Start to Run en stelt om dit binnen de sportraad eens
te bespreken om te kijken of het mogelijk is dit te organiseren.
Rony stelt voor dat – inzake de uitbreiding van de petanquehal – petanqueclub Den
Dam de werken integraal willen uitvoeren mits de gemeente het nodige materiaal (als
gereedschap, balken, dolomiet,…) ter beschikking stelt. Rony stelt eveneens dat de
lichtrijen niet dienen aangepast te worden.

