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Steenokkerzeel, 25 augustus 2014

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 1 september 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. 01-09-2014 (BSR06/14)
Aanwezig:

Willy Elskens, Agnes Vankrieken, Geert Streulens, Patrick Debeyter, Jan
Oostens, Rony Huyghebaert, Sonja De Coster, Wout Verschueren, schepen
Geert Laureys en Amy Gille.

Verontschuldigd: Herwig Priëels en Herman Godts
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Kijk! Ik fiets! 7 juni 2014 van 9.30u tot 12u.
De initiatie was volzet en verliep vlot.
De meeste kinderen konden na afloop zelfstandig fietsen.

-

Sportkampen Zomer
De sportkampen waren opnieuw een succes.
De deelnemersaantallen van de voorbije 5 jaar.
2014 - SK4: 88, SK 5: 31, SK 6: 82, SK 7: 48 - totaal: 249
2013 - SK4: 106, SK 5: 35, SK 6: 91, SK 7: 45 - totaal: 277
2012 - SK4: 82, SK 5: 33, SK 6: 63, SK 7: 45 - totaal: 223
2011 - SK4: 64, SK 5: 32, SK 6: 30, SK 7: 45 - totaal: 171
2010 - SK4: 80, SK 5: 39, SK 6: 36, SK 7: 60 - totaal: 215

3. Activiteiten/programma 2014
-

Memorial Van Damme:
Aanstaande vrijdag vindt opnieuw de Memorial plaats op de Heizel.
Via de gemeente kunnen jonge toeschouwers zich aanmelden en meegenieten van het
spektakel.

-

Sportdag gemeente en OCMW-personeel 08/09/14
Aan de sportdag voor gemeente en OCMW personeel zullen 18 collega’s van
Steenokkerzeel deelnemen samen met schepenen Geert Laureys, Wim Mombaerts en
burgemeester Kurt Ryon.

-

Vitamin
Deze sportdag voor gehandicapten vindt plaats op donderdag 11 september
2014.

-

Senior Spelen: 18 en 19 september 2014
Alles verloopt volgens plan.
Momenteel zijn er 54 deelnemers voor donderdag en 71 voor vrijdag.
Een maximum van 100 per dag wordt toegelaten.
Medewerkers aanmeldingen: Agnes, Willy en Sonja do – Geert S en Sonja vrij

-

Scholenveldloop:
De scholenveldloop vindt plaats op 25 september 2014. Woensdag wordt met de
scholen een overleg georganiseerd. De gemeente zorgt voor Rode Kruis-post, flesje
water en politiebegeleiding,… Via SVS wordt een appel verkregen.
De scholen dienen zelf in te staan voor het vervoer van de kinderen. Hetzij met de
fiets, te voet, vervoer door ouders of per bus. Indien het openbaar vervoer genomen
wordt zal de gemeente tussenkomen in de kost hiervan (tot 3de leerjaar).
De omloop start – net zoals vorig jaar – op het C-veld op een bredere start (hoger
aantal kinderen) te bekomen.
Er werd voorgesteld om een loop voor leerkrachten, voorlopers, ouders te organiseren.
De scholen houden dit voorstel in beraad.
Medewerkers: Willy, Rony en Amy vanaf 9u, CBS vanaf 13u.

-

Zwemlessen voor 50 plussers:
Vanaf 3 oktober vindt opnieuw een zwemreeks voor 50 plussers plaats.

-

Stratenloop:
De stratenloop wordt niet meer georganiseerd.
Er werden geen partners gevonden om een evenwaardige jogging te organiseren. We
stoppen aldus na 9 jaar op een hoogtepunt.
De gemeente zal bekijken hoe de medewerking aan de Kasteeljogging van VAC vanaf
2015 kan georganiseerd worden.

-

Workshop Sportclub van de toekomst: 10 succestips op 20/10/14 van 19u tot
22u:
Deze bijscholing wordt in de vergaderzaal van Hertblock gepland. Momenteel zijn
er 15 deelnemers.

-

Skihappening:
De Regio Noord organiseert op 28/10/14 een skihappening naar Landgraaf.

-

Steenokkerzeel Wandelt: 11/11/14 te Melsbroek.

-

Kampioenenhulde:
De algemene vergadering (19u) en de kampioenenhuldiging (20u) zullen op vrijdag
14 november in De Corren georganiseerd worden.
In Den Beiaard staat een artikel en alle verenigingen worden aangeschreven.
De organisatie van de hulde zal volgende vergadering grondig herbekeken worden
zodat er meer afwisseling en animatie is.

-

Senioreninitiaties: 18/11/14 in sporthal Hertblock. Den Dam, Seniorobics,
Brabantse Golf, valinitiatie, curling… willen alvast meewerken.
Het Sportelteam van Bloso werd ook gevraagd.

-

Sinterklaasactiviteit: 03/12/14 in GC De Corren

-

Kleuterhappening: 17/12/14 in sporthal Hertblock

4. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 06/10, 03/11 en 01/12 om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock.
AV op vrijdag 14/11 om 19u in GC De Corren.
5. Rondvraag en varia
-

-

-

-

De speelkalenders voor alle zalen zijn rond. Wel dient er opgemerkt te worden dat er
de laatste week enkele clubs vele uren annuleren, waardoor het moeilijk wordt deze
vrije uren op te vullen.
Den Dam heeft toelating voor uitbreidingswerken van de petanquehal. Rony neemt
eerstdaags contact op met Michael Agemans, hoofddeskundige van openbare werken.
Sportlief! heeft deze zomervakantie 4 sportkampen georganiseerd die perfect
aansloten bij de eigen kampen. Buiten de laatste week (41 kinderen – geen speelplein)
waren er tijdens de andere vakanties gemiddeld een 25-tal kinderen. Eén van de
komende weken wordt de werking geëvalueerd.
Geert Streulens kaart de mogelijkheid aan om via Olympia yoghurt ed. te verkrijgen,
daar de CEO van dat bedrijf een inwoner betreft.
Okra vraagt om de dolomiet op de petanqueterreinen achter de pastorie te Melsbroek
aan te vullen.
Rony meldt dat Herman Godts geen vergaderingen van de sportraad meer zal
bijwonen, dit door tijdsgebrek.
Wout meldt dat hij in november tijd zal vrijmaken om de matten in de
vechtsportenzaal, samen met de zaalwachters, te controleren, eventueel te herstellen en
te poetsen.
Geert Streulens vraagt naar 4 nieuwe pochettes voor de volleybalantennes.

