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Steenokkerzeel, 26 mei 2014

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 2 juni 2014, om 19 uur in de vergaderzaal van sporthal Hertblock te
Steenokkerzeel.

Dagorde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verslag vorige vergadering
Evaluatie activiteiten
Programma 2014
Aanpassing gebruikersreglement sportaccommodaties
Jaarverslag Bloso - advies
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. 02-06-2014 (BSR05/14)
Aanwezig:

Willy Elskens, Agnes Vankrieken, Geert Streulens, Patrick Debeyter, Jan
Oostens, Rony Huyghebaert, schepen Geert Laureys en Amy Gille.

Verontschuldigd: Herwig Priëels, Sonja De Coster, Wout Verschueren en Herman Godts
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

-

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. De verhoogde
kostprijs speelt misschien ook een rol. Op 5/6 wordt de sportdag geëvalueerd
tijdens het regio‐overleg.
Hupsakee:
Hupsakee is vandaag aan de 3de school begonnen. Ter Ham en Piramide zijn reeds aan
de beurt geweest. Momenteel is het materiaal in De Zandkorrel. Op 16/6 gaat de
materiaalkit naar St-Cajetanus.
Aan de scholen werd dit jaar specifiek gevraagd het materiaal terug te bezorgen in
oorspronkelijke en reine staat. Schade en/of verlies dient vergoed te worden.

3. Activiteiten/programma 2014
-

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

-

Sportkampen Zomer
De inschrijvingen verlopen vlot.
SK4: 64, SK 5: 23, SK 6: 62, SK 7: 28
Er wordt nog gezocht naar voor en na monitoren.

-

Senior Spelen: 18 en 19 september 2014
Morgen vindt een vergadering met de andere deelnemende gemeentes plaats om
concrete afspraken te maken.

-

Scholenveldloop: 25 september 2014

4. Aanpassing gebruikersreglement sportaccommodaties
Naar aanleiding van de noodzaak worden er enkele toevoegingen gedaan aan het
gebruikersreglement. Dit betreffende de betalingen van de zalen, het stockeren van
goederen en het plaatsen van sponsorborden en –vlaggen. Van die gelegenheid werd
gebruik gemaakt om enkele onnauwkeurigheden te verfijnen vb huurder wordt
vervangen door gebruiker,…
Het nieuwe reglement wordt voorgelegd en besproken.
De sportraad formuleert haar advies.
5. Jaarverslag Bloso
Het jaarverslag wordt voorgelegd en besproken.
De sportraad formuleert haar advies.
6. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 01/09, 06/10, 03/11 en 01/12 om 19u in de vergaderzaal van sporthal
Hertblock.
7. Rondvraag en varia
-

-

-

-

-

De aanvragen voor gebruik van de sportinfrastructuren voor het sportseizoen 20142015 zijn verwerkt. Voor sporthal Hertblock is uitsluitend de omnisportzaal
(weekends – competitie) nog een probleem.
Vandaag heeft TicketGang een reservatiesysteem voorgesteld. Voor dit jaar is het
sowieso te laat om dit systeem in te voeren. Ook zijn er nog wat kinderziektes. Naar
volgend jaar toe wordt deze optie opnieuw bekeken. Met de gemeentes die nu al
proefdraaien wordt contact opgenomen.
De badmintonpotjes in Hertblock werden verhoogd.
Den Dam heeft een brief gestuurd met de vraag om de uitbreiding van de petanquehal
zelf te organiseren mits de hulp van de gemeente via materiaal en werktuigen. Er
wordt een vergadering belegd op 23 juni 2014 (samen met alle petanqueclubs van
Steenokkerzeel) om dit te bespreken alvorens dit aan het college wordt voorgelegd.
Met VAC wordt nogmaals contact opgenomen om de Stratenloop te bespreken.
Sportlief! zal deze zomervakantie 4 sportkampen organiseren die perfect aansluiten bij
de eigen kampen.
Jan vraagt of er een plaats is om affiches op te hangen. Het prikbord in de inkomhal
van Hertblock is hiervoor uiterst geschikt.
Willy vraagt naar de mogelijkheid om TV-schermen te hangen in de inkomhal.
Schepen Laureys legt uit waarom de gemeente hier geen voorstander van is.
De sportraad heeft €461 winst gemaakt met de drankstand tijdens de Buitenspeeldag.
Geert Streulens kaart de opstart van een bewegingsschool (voor 3, 4, 5-jarigen) in
Steenokkerzeel aan, naar voorbeeld van Grimbergen, Vossem,… De materiaalkit van
Vossem is trouwens te koop. De noodzaak en de vraag van ouders is er. Schepen
Laureys haalt aan dat de gemeente eventueel logistiek, promotioneel,… wil
ondersteunen maar dat het initiatief vanuit de club moet komen.
Op 8 september vindt de sportdag voor gemeente en OCMW-personeel in Machelen
plaats. Na lang aandringen van oa onze schepen werd beslist om de sportdag
afwisselend op een maan-, donder- en vrijdag te plannen, dit zodat ons personeel ook
kan deelnemen en de gemeentediensten verzekerd blijven. Het voltallige college van
Steenokkerzeel zal eveneens deelnemen.

