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Steenokkerzeel, 25 november 2014

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 1 december 2014, om 19 uur in de vergaderzaal van sporthal Hertblock te
Steenokkerzeel.

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

Verslag vorige vergadering
Evaluatie activiteiten
Programma 2014-2015
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
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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 01-12-2014 (BSR08/14)
Aanwezig: Willy Elskens, Agnes Vankrieken, Rony Huyghebaert, Sonja De Coster, Wout
Verschueren, Herwig Priëels, Geert Streulens, Patrick Debeyter, schepen Geert
Laureys en Amy Gille.
Verontschuldigd: /
De voltallige sportraad geeft blijk van medeleven bij het overlijden van Geert Streulens zijn
schoonmoeder.
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Skihappening:
De Regio Noord organiseerde op 28/10/14 een skihappening naar Landgraaf.
Van onze gemeente waren er 2 deelnemers op een totaal van 83.
Volgend jaar dient de promotie beter georganiseerd te worden. Via sportclubs,
jeugdverenigingen,…
Schepen Laureys stelt de vraag waarom niet geopteerd wordt voor Komen. Deze vraag
wordt aangekaart bij de provincie.

-

Steenokkerzeel Wandelt: 11/11/14 te Melsbroek.
De Houtheimstappers werkten opnieuw mee.
Er waren ruim 140 deelnemers. Dit is het hoogste aantal deelnemers ooit.
Mede dankzij het prachtige weer was dit een zeer geslaagde activiteit.
Er was een opmerking betreffende het drankverbruik/bonnetjessysteem van de
deelnemers. Dit zal geëvalueerd worden na ontvangst van de factuur.

-

Senioreninitiaties: 18/11/14 in sporthal Hertblock.
Den Dam, Seniorobics, Brabantse Golf, valinitiatie, curling… werkten mee.
De Sportelinitiatie verliep vlot. Wel dient het concept verder verfijnd te worden.
Er was een iets hogere opkomst met 34 deelnemers in de namiddag. 25 inschrijvingen
voor de Golf.
Rony heeft zelf deelgenomen en vond de golfinitiatie zeer goed.
Wel was er een opmerking betreffende de bonnetjesverdeling aan de deelnemers.
Volgend jaar worden geen bonnetjes meer gegeven.

-

Kampioenenhulde en Algemene Vergadering:
De algemene vergadering was OK.
o Wel zou Geert Laureys voortaan vooraan dienen plaats te nemen om de clubs
te woord te staan.
o De AV iets vroeger plannen of de kampioenenhulde om 20.30u laten
aanvangen want het was krap qua tijd.
o De opmerkingen qua ventilatie van de vechtsportenzaal/kleedkamers dienen
aangepakt te worden.
De kampioenenhulde kende opnieuw een groot succes.
Opmerkingen:
o De projectie was goed. Wel in het vervolg een foto van de sport projecteren
zodat het publiek weet welke sport het precies betreft.
o Geert Laureys heeft dat goed gedaan als presentator.
o Het systeem met de 2 bonnetjes was goed en ruim voldoende.
o Volgend jaar starten met de individuele kampioenen en eindigen met de
grootste groep.
o Goed dat plaatselijk talent aan bod kwam. Misschien nu reeds Elien vragen
voor de volgende editie.
o Als de groepsfoto genomen wordt dienen de kampioenen in de zaal plaats te
nemen en de fotograaf op het podium.
o De schenking van trofeeën en medailles of als alternatief handdoeken,
fruitmanden, cadeaubons,… wordt volgende AV beslist.
o Dat de trofee voor sportverdienste werd uitgereikt aan Rony Vanderborght
werd zeer geapprecieerd.

3. Activiteiten/programma 2014 - 2015
-

-

Sinterklaasactiviteit: 03/12/14 in GC De Corren
De activiteit is volledig uitverkocht!
Waarvan 125 kinderen en 85 volwassenen.
Eventueel naar volgens jaar toe slechts beperkt aantal volwassenen toelaten.
Kleuterhappening: 17/12/14 in sporthal Hertblock
De planning verloopt naar wens. De promotiecampagne is volop aan de gang.
In bijlage kan het (voorlopige) programma voor 2015 gevonden worden.

4. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 5/1, 2/2, 2/3, 4/5 en 1/6/2015 om 19u in de vergaderzaal van sporthal
Hertblock.
AV op woensdag 01/04 om 20u in de vergaderzaal van Hertblock.
5. Rondvraag en varia
-

De heraanleg van de 2 achterste banen van de petanquehal is nog niet gebeurd, alsook
de kleine herstellingswerken (kapotte lampen, vastschroeven banken,…) waar de
sportraad vorige vergadering melding van maakte. De kleine werken zullen nog dit
jaar kunnen gebeuren. De heraanleg van de petanquevelden zal vermoedelijk voor
januari 2015 zijn.

-

-

-

-

Vandaag kreeg de vloer van de omnisportzaal een grote onderhoudsbeurt. Terwijl
werden de grote scheidingsgordijnen nagekeken en hersteld waar nodig. De
onderhoudsfirma merkte op dat de vloer in een bijzonder slechte staat verkeerd en
heeft deze maar voor 75% kunnen reinigen. Een 2de reinigingbeurt is nodig om alles
grondig aan te pakken. Hiervoor is evenwel geen budget voorzien. De firma kon
tevens niet geloven dat de vloer dateert van 2011. Op basis van de huidige toestand
lijkt deze wel 10 jaar oud. Indien het gebruik of misbruik niet verbetert zal binnen 5
jaar opnieuw moeten geïnvesteerd worden in de vernieuwing van de vloer.
Alle sportverenigingen werden via mail en per post aangeschreven ivm het gebruik
van sporthal Hertblock. Vaak worden speeltijden verlengd, terreinen gebruikt zonder
dat hiervoor toestemming is, dranken en eten genuttigd in de zalen, supporters die
plaatsnemen in de zaal ipv tribune,… Het aantal incidenten stapelde zich de laatste
weken behoorlijk op wat tot veel frustraties en klachten bij zowel supporters als
zaalwachters leidde. De zaalwachters zullen streng optreden zodat elke vereniging het
reglement toepast zoals het hoort. Geert Streulens merkt op dat zowel hij, als zijn
voltallige bestuur, zich geschoffeerd voelden door het schrijven, vooral door de manier
waarop hij werd opgesteld. Hij voelt zich geviseerd en vraagt aandacht voor de
beleving van de supporter en het goede en belangrijke werk dat Spartana en andere
sportverenigingen dagelijks uitvoeren.
Schepen Laureys geeft een toelichting mbt de herlokalisatie van FC Melsbroek. FC
Melsbroek gebruikt al jaren voetbalterreinen die gelegen zijn op gronden eigendom
van BAC. BAC heeft de concessieovereenkomst opgezegd en dus dient de site te
herlokaliseren. De gemeente staat in voor de aankoop van de gronden. Het RUP is
reeds aangepast. Verscheidene eigenaars hebben reeds verkocht, de anderen worden
onteigend. Deze procedure loopt, het openbaar onderzoek is net afgerond en het is nu
wachten op de ingediende bezwaarschriften. AWV zal instaan voor het saneren van de
grond (gelegen naast het perceel). BAC zal als bouwmeester optreden. Er heerst
momenteel nog wel een twistpunt betreffende al dan niet aanleg van een 3de terrein
maar zowel de gemeente als BAC doen hun uiterste best om het dossier zo vlot
mogelijk te laten verlopen. De volledige inplanting van de site zou tegen 2016-2017
voltooid moeten zijn. Ondertussen kan FC Melsbroek blijven spelen op de eerste 2
velden. Op het 3de veld zou vanaf juli 2015 een magazijn gebouwd worden.
Er zou een afloop van een urinoir verstopt zijn in Hertblock.
Patrick merkt op dat er vaak auto’s geparkeerd of stilstaan in de zone vóór de sporthal
– welke parkeervrij is. Deze chauffeurs reageren vaak zeer roekeloos en vermits dit in
de nabijheid van de ingang van de sporthal is worden er gevaarlijke situaties
gecreëerd. Bestuurders negeren vaak ook de enkele richting en rijden tegen de richting
in.

