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Steenokkerzeel, 29 september 2014

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
dinsdag 21 oktober 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
Kampioenenhulde – hoe, wat?
Meerjarenplanning: werkingsverslag 2014 – jaarplan 2015
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
S t e e n o k k e r z e e l
Gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te 1820
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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 21-10-2014 (BSR07/14)
Aanwezig: Willy Elskens, Agnes Vankrieken, Rony Huyghebaert, Sonja De Coster, Wout
Verschueren, schepen Geert Laureys en Amy Gille.
Verontschuldigd: Herwig Priëels, Geert Streulens, Patrick Debeyter en Jan Oostens
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

-

-

-

-

-

-

Memorial Van Damme:
Er waren slechts 5 deelnemers voor de Memorial. Het busvervoer met Keerbergen
verliep vlot.
Sportdag gemeente en OCMW-personeel 08/09/14
Aan de sportdag voor gemeente en OCMW personeel namen 18 collega’s van
Steenokkerzeel deel samen met schepenen Geert Laureys, Wim Mombaerts en
burgemeester Kurt Ryon.
Het was een geslaagde sportdag. De volgende editie zal bij ons plaatsvinden.
Vitamin
Deze sportdag voor gehandicapten greep plaats op donderdag 11 september
2014.
Senior Spelen: 18 en 19 september 2014
Mede dankzij het goed weer was het wederom een prachtige sportdag.
Met 163 deelnemers was er een lichte achteruitgang in aantal.
Op donderdag waren er wat problemen met het fietsverhuur.
Scholenveldloop:
De scholenveldloop was wederom een succes. Ruim 750 kinderen namen deel.
KFC Perk heeft gevraagd om niet meer met de tractor op de velden te rijden
(klaarzetten nadarhekken).
Zwemlessen voor 50 plussers:
Vanaf 3 oktober vindt opnieuw een zwemreeks voor 50 plussers plaats.
Vanuit Steenokkerzeel zijn er 5 deelnemers.
Workshop Sportclub van de toekomst: 10 succestips op 20/10/14 van 19u tot
22u:
Het was een geslaagde bijscholing. Er werden 20 deelnemers geteld.

3. Activiteiten/programma 2014
-

-

-

-

Skihappening:
De Regio Noord organiseert op 28/10/14 een skihappening naar Landgraaf.
Steenokkerzeel Wandelt: 11/11/14 te Melsbroek.
Vertrek aan de Golf om 13.30u.
De Houtheimstappers werken opnieuw mee.
Senioreninitiaties: 18/11/14 in sporthal Hertblock. Den Dam, Seniorobics,
Brabantse Golf, valinitiatie, curling… willen alvast meewerken.
Er zijn nog niet veel inschrijvingen.
Sinterklaasactiviteit: 03/12/14 in GC De Corren
De verkoop van de tickets is gestart.
De promotiecampagne komt volop op gang.
Kleuterhappening: 17/12/14 in sporthal Hertblock

4. Kampioenenhuldiging
De algemene vergadering (19u) en de kampioenenhuldiging (20u) zullen op vrijdag
14 november in De Corren georganiseerd worden.
Om de hulde wat attractiever en vlotter te laten verlopen worden de volgende
voorstellen gedaan:
o Bij elke kampioen die gehuldigd wordt zal uitsluitend de belangrijkste titel
afgeroepen worden. De rest wordt via een pps geprojecteerd op scherm.
o De deelnemers van de dodentocht worden niet meer gehuldigd.
o Presentator: Herman Laureys?
o Er worden als vanouds trofeeën en bekers geschonken. Naar volgend jaar toe
wordt gekeken of we een handdoekje kunnen schenken. Dit wordt tijdens de
AV besproken.
o Kokoen mag de catering doen, weliswaar in een afgezwakte versie. Er worden
hapjes als chips, nootjes, groentjes voorzien, maar geen warme hapjes ed meer.
o Bij aanvang wordt een glaasje cava of fruitsap geschonken, samen met 2
drankbonnetjes. Tijdens de hulde blijven de luiken van de toog gesloten. Na de
hulde kan de toog open. Er worden geen extra bonnetjes verkocht.
o Demonstratie: Lindy hop? The Voice zangers?

5. Meerjarenplanning: werkingsverslag 2014 – jaarplan 2015
In kader van de voorbereiding van de meerjarenplanning en budget voor 2015 wordt
inspraak en advies gevraagd aan de sportraad.
Het overzicht in bijlage geeft een zicht op alle acties die voor sport worden voorzien
(uitgezonderd beheer sportinfrastructuur).
Alle acties werden behaald of zullen dit jaar nog bereikt worden.
Naar volgend jaar toe worden alle acties herhaald. Er vinden geen verschuivingen plaats.
Naar de toekomst toe overweegt de gemeente om de sportkampen extern (vb door
Sportlief!) te laten organiseren.
De sportraad geeft een positief advies over de werking van dit jaar en eveneens voor het
plan 2015.

6. Data en uren volgende vergaderingen
Maandag 01/12 om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock.
AV op vrijdag 14/11 om 19u in GC De Corren.
7. Rondvraag en varia
-

-

-

-

Petanque Krokkebaas heeft op 24/9/14 gemeld dat zij zullen fusioneren met de
Floordammers. Omwille van het teruglopend ledenaantal (ouderdom, ziekte,
overlijden,…) is de clubs genoodzaakt haar werking te staken en zal zij ook geen deel
meer uitmaken van de sportraad.
De subsidieverdeling is rond. Bij de werkingssubsidie zijn er geen grote verschillen.
17 clubs hebben een aanvraag ingediend. Petanque Krokkebaas werd niet weerhouden
omwille van haar fusie met de Floordammers. WTC Perk Sportief en KFC Melsbroek
hebben geen aanvraag meer ingediend. Sportlief! heeft voor de eerste maal haar
aanvraag ingediend. Sinds het nieuwe decreet dient er ook 35% van het budget oftewel
€9.780 uitgegeven te worden aan clubs die aan jeugdwerking doen en aan individuen
die een bijscholing gevormd hebben. Vermits er weinig verenigingen zijn met
jeugdwerking liggen deze bedragen zeer hoog. Het bestuur van de sportraad bespreekt
de subsidieverdeling en geeft een positief advies. De verdeling wordt samen met het
advies aan het college overgemaakt.
Willy zegt dat de omnisportzaal niet voldoende gepoetst wordt. Tevens zijn er enkele
lampen stuk en is er een vijs uit een bank (magnesiumbakje).
Wout meldt dat er een lamp stuk is in de vechtsportenzaal.
Louis Tonné heeft zijn ontslag ingediend als voorzitter van Den Dam. Robert
Vandevenne is aangesteld als waarnemend voorzitter.
Den Dam ziet af van de uitbreiding van de petanquehal in Hertblock. Na consulstatie
met de hoofddeskundige grondgebiedzaken blijkt dat de werken zeer groot en zwaar
zullen zijn en bestaat er onduidelijkheid over de ondergrond.
Rony vraagt evenwel om op de 2 achterste banen in de petanquehal de dolomiet
opnieuw los te maken en aan te leggen.
Hoe staat het met de herlokalisatie van FC Melsbroek?

