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Steenokkerzeel, 25 april 2014

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 5 mei 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
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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 05-05-2014 (BSR04/14)
Aanwezig: Willy Elskens, Agnes Vankrieken, Wout Verschueren, Patrick Debeyter, Sonja
De Coster, Jan Oostens, schepen Geert Laureys en Amy Gille.
Verontschuldigd: Rony Huyghebaert, Herwig Priëels, Geert Streulens en Herman Godts
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Buitenspeeldag: 2 april 2014
De Buitenspeeldag was ook dit jaar een enorm succes.
Het weer viel reuze mee. Ruim 500 kinderen namen deel. Dit is een recordopkomst.
De nieuwe locatie viel ook in goede aarde.
Naar volgend jaar toe betere coördinatie drankenstand. De sportraad had reeds lang
toegezegd en de chiro kwam daags ervoor op de proppen.
Attraxi haalde zijn materiaal omstreeks 16.30u reeds weg. Sportis was niet tijdig klaar
(er werd 5% korting gevraagd).
Bij regenweer eventueel een tent voorzien voor de drankenstand.

-

Algemene vergadering en info‐avond sport: 2 april 2014
De info-avond en AV verliepen vlot.

-

Sportkampen Pasen
Een recordaantal kinderen heeft zich ingeschreven.
176 in totaal.
Wel vielen er enkele ongelukken te betreuren.

3. Activiteiten/programma 2014
-

Regionale Sporteldag: 8 mei 2014
Er is nog nooit zo’n lage opkomst geweest voor dit evenement.
Totaal 73 deelnemers. Vgl 2013: 270.
De formule is op. Er dient een ander concept bedacht te worden.

-

Hupsakee:
Hupsakee is vandaag gestart.

-

Sportkampen Zomer
De inschrijvingen verlopen vlot.
SK4: 49, SK 5: 20, SK 6: 46, SK 7: 20
Er zijn zeer vele kandidaat monitoren.

-

Kijk! Ik fiets! 7 juni 2014 van 9.30u tot 12u.
Kinderen zonder steunwielen leren fietsen.
De initiatie is bijna volzet.

-

Senior Spelen: 18 en 19 september 2014

-

Scholenveldloop: 25 september 2014

4. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 02/06, 01/09, 06/10, 03/11 en 01/12 om 19u in de vergaderzaal van sporthal
Hertblock.
5. Rondvraag en varia
-

Al 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. Heel wat aanvragen zijn binnen maar nog niet allemaal.
De bijdragen van de clubs voor de Vrijetijdsgids komen vlot binnen.
Op 25/5/14 organiseert de Brabantse Golf een opendeurdag. Alle inwoners zijn hierop
welkom.
Wout informeert naar de stratenloop.
Jan haalt de potdiepte van de badmintonpotjes aan.
Agnes vraagt of het deelnameformulier van de Sporteldag in Den Beiaard kan
gepubliceerd worden.
Amy verstuurt eerstdaags een mail ivm de Knijp in mijn arm-actie van de provincie.

