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Steenokkerzeel, 17 maart 2014

Geachte,

Graag nodig ik u uit op de algemene vergadering van de gemeentelijke sportraad op
woensdag 2 april 2014 om 20u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock,
Orchideeënlaan te Steenokkerzeel.

Dagorde :
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

Hopend u op de vergadering te mogen verwelkomen, verblijf ik inmiddels,
Met sportieve groeten

Rony Huyghebaert
Voorzitter
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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 02 april 2014
Aanwezige clubs (stemgerechtigde leden)
Petanque Den Dam
Rony Huyghebaert, L. Tonné en R. Rabaey
OKRA Melsbroek
Etienne Vekeman en Benny Frederix
B52’s
Herwig Priëels en Jan Oostens
Iaido
Wout Verschueren en Sonja De Coster
Club Gezond en Edel
Willy Elskens en Jacqueline Van Eetveldt
KFC Perk
Diane Poels en Willy Ribus
Inimfes Aerobic-Club
Christine Bruylants en Annick Schoonbroodt
B.C. Carambol
Marc Henne
Volley Spartana
Geert Streulens
BB Boskanters
Eddy Jacobs
Sportlief!
Johan Heymans
KSVO
Patrick De Maeyer
DC ‘t Wiezel
Veerle Huyghebaert
Agnes Vankrieken
Niet-stemgerechtigde leden
Schepen van sport
Sportfunctionaris

Geert Laureys
Amy Gille

Verontschuldigd
feMma Melsbroek, Houtheimstappers en Patrick Debeyter
Geïnteresseerde inwoners
Gilbert Van Ostaede
Afwezige clubs (stemgerechtigde leden)
Jiu Jitsu Okinawa
WTC Perk Sportief
Dartsclub ’t Kliekske
Duivenm. Perk Vooruit
KWB Melsbroek
Tennisclub Kasteel Van Ham
Kon. Liggende Wip Perk Dorp
HWA Rang
FC De Molekens
G-Seppe
F.C. Melsbroek
ZVC ’t Kliekske
St. Sebastiaansgilde Humelgem
Petanqueclub Krokkebaas
Volksdans Oudchiroleiding St’zeel
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1. Tellen stemgerechtigde leden/niet leden
De voorzitter heet iedereen welkom.
Er zijn 13 clubs aanwezig, 2 verontschuldigd en 15 afwezig.
Er is 1 geïnteresseerde inwoner aanwezig.
2. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Bekrachtiging vervanging Sara Depauw door Geert Streulens
Sara Depauw heeft haar ontslag ingediend als bestuurslid van de sportraad. Vanuit Spartana
wordt voorzitter Geert Streulens voorgedragen om Sara op te volgen.
Het bestuur van de sportraad heeft hiervan kennis genomen. De procedure is gevolgd zoals
vermeld in artikel 18 van de statuten van de sportraad.
De sportraad heet Geert welkom en wenst hem veel succes. Geert stelt zich kort even voor.
Artikel 18.
Wanneer een mandaat van een lid van de raad van bestuur tussentijds vacant wordt, wijst de
vereniging, organisatie of instelling waaruit het lid werd voorgedragen, een opvolger aan, die
het mandaat van zijn voorganger voltooid.
4 - 5. Werkingsverslag 2013 – programma 2014 aan de hand van het sportbeleid
Amy legt via een power point presentatie de huidige werking en deze van volgend jaar voor.
Zie bijlage.
Tot slot kan iedereen vragen stellen over het beleid van onze gemeente.
Schepen Laureys vult hierbij aan dat de gemeente noch de financiële middelen heeft, noch het
personeel om het aanbod sport, jeugd, cultuur,… uit te breiden.
Wel wil de gemeente een faciliterende rol spelen naar de verenigingen toe en dit om
evenementen tot een succes uit te bouwen.
De schepen roept eenieder op een idee uit te werken en dit aan het gemeentebestuur voor te
leggen. Zo kunnen we samen rond de tafel gaan zitten en projecten ontwikkelen.

6. Rondvraag en varia
-

-

-

-

Pure White Fun heeft haar naam gewijzigd in Sportlief! Johan Heymans neemt het
woord en legt de doelstelling van zijn vereniging uit:
- Kinderen op een gezonde manier hun vakantie te laten doorbrengen, weg van tv,
gsm ed.
- De organisatie van omnisportkampen aanvullend op het bestaande aanbod van de
gemeente.
- Plaatselijke clubs de kans geven om samen te werken.
De herstellingen aan de omnisportvloer werden medio december 2013 uitgevoerd.
Naar aanleiding van ons nieuwe decreet hebben we een nieuw subsidiereglement
opgesteld. Dit reglement werd door Bloso positief geadviseerd en zal aan de
gemeenteraad van april voorgelegd worden. Mits goedkeuring zullen alle sportclubs in
mei de nieuwe formulieren ontvangen. Amy geeft uitleg ivm de werkingssubsidie
enerzijds en de jeugdsportsubsidie anderzijds.
De aanvragen voor gebruik van de sportinfrastructuren voor het sportjaar 2014-2015
kunnen nog tot 15 april binnengebracht worden.
Er werd turnmateriaal aangekocht voor de turnzalen.
Etienne en Benny stellen vragen omtrent de organisatie van hun petanquetornooi in
Melsbroek in september:
- Dient er nu betaald te worden voor het vervoer van het materiaal? Ja
- Wat gebeurt er indien er materiaal verdwijnt?
- Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het speelterrein? Gemeente
- Wat gaat er gebeuren aan het gat in de stenen muur? Navraag OW
- Komt de overkapping er nog of niet? Neen, stedenbouwkundig mag dit niet.
Gilbert Van Ostaede merkt op dat de middelen van de gemeente beperkt zijn maar
indien clubs willen samenwerken zal de gemeente dit ondersteunen.
Jan Oostens zal Herwig Priëels vervangen tijdens diens militaire missie in het
buitenland.

