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Steenokkerzeel, 28 december 2014

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 5 januari 2015, om 19 uur in de vergaderzaal van sporthal Hertblock te
Steenokkerzeel.

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

Verslag vorige vergadering
Evaluatie activiteiten
Programma 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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 02/254.19.74

02/254.19.02

BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 05-01-2015 (BSR01/15)

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 voorzitter heet iedereen welkom en wenst allen een gelukkig en voorspoedig 2015.
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Sinterklaasactiviteit: 03/12/14 in GC De Corren
De activiteit was volledig uitverkocht!
Waarvan 125 kinderen en 85 volwassenen.
De show was meer een goochelshow met de Sint op de achtergrond.
Er werden levende dieren (duiven, konijn, hond,…) gebruikt.
Een inwoner mailde met deze klacht (ook over het geluid).
Er kwamen ook enkele mensen de dag zelf opdagen zonder ticket.

-

Kleuterhappening: 17/12/14 in sporthal Hertblock
Er waren 163 kinderen. Dit getal blijft steeds status quo.
Wel stijgt het aantal ‘niet‐inwoners’ (totaal nu 32, vorige jaren slechts 20).
Aandachtspunten:
o Eventueel hoger tarief niet‐inwoners (€5 ipv €2).
o 6 +‐ers weren uit de zaal. Eventueel vergaderzaal inrichten met strips.
o Kostprijs was dit jaar hoger door met verschillende leveranciers te
werken.
o Tafels en stoelen speelplein/sportkamp vroeger aanvragen zodat we deze
kunnen gebruiken.
o 4 medewerkers noodzakelijk: 1 inkom, 1 zaal, 2 kassa.

3. Activiteiten/programma 2015
-

Schaatsen: 11 februari 2015
Op woensdagnamiddag 11/2 gaan we opnieuw schaatsen met de sport‐ en
jeugddienst. De inschrijvingen lopen net. De affiches en flyers gaan deze week
nog de deur uit.
De deelnameprijs bedraagt €6.

-

Kleutersportkamp: 16 t/m 20 februari 2015
De voorbereiding voor het kleutersportkamp verloopt vlot.
De inschrijvingen starten 12/1/15.
Het thema werd nog niet bepaald.
Het aantal monitoren blijft vrij laag. De meesten hebben geen krokusvakantie.
Amy heeft die week verlof. De collega’s van de dienst vrije tijd zullen de
coördinatie de week zelf op hun nemen.

-

Vorming: Voedingsadvies?

4. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 2/2, 9/3, 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. De
heraanleg van de petanquevelden zal vermoedelijk voor deze maand zijn.
Amy heeft alle clubs die gebruik maken van berging 26 aangeschreven. De toestand in
deze berging werd onhoudbaar. Enkele clubs hebben reeds hun deel opgeruimd maar
enkele hardleerse gebruikers laten alles op zijn beloop (zie foto’s). Er werd een
deadline van 15/1 vooropgesteld.
De subsidies werden gestort.
Volgende maand zal het punt betreffende plaatsing sponsorborden/banners
geagendeerd worden. Ondertussen kan iedereen hier ideeën/voorstellen over vergaren.
Er dient een reglement met voorwaarden, afmetingen, stockage,… opgesteld te
worden om panelen te plaatsen. Amy informeert alvast bij buurgemeenten. Een
afgewerkt voorstel wordt dan aan de algemene vergadering voorgelegd.
Er werd een schrijven ontvangen van KFC Melsbroek met de melding dat zij niet op
de hoogte waren van de kampioenenhulde en dat hun zondagsreserven in 2014 de
kampioenstitel ontvingen. Amy stelt voor om de ploeg op 6/11/15 alsnog in de
bloemetjes te zetten.
Tijdens de Buitenspeeldag van 1/4/15 is de sportraad bereid een drankstand te
plaatsen.
Rony vraagt dat de klinkers omheen de petanquebanen eens geborsteld kunnen
worden.
Er is een wc-bril stuk in Hertblock.
Wout betreurt het dat de gebruikers van de vechtsportenzaal zo weinig zorg dragen
voor de tatami en de rest van de infrastructuur.
Herwig merkt op dat de douches koud zijn. Amy meldt dat er de laatste weken
meerdere problemen waren met de verwarmingsinstallaties. De herstellingswerken
zijn volop aan de gang.

