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Steenokkerzeel, 26 januari 2015

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 2 februari 2015, om 19 uur in de vergaderzaal van sporthal Hertblock te
Steenokkerzeel.

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

Verslag vorige vergadering
Evaluatie activiteiten
Programma 2015
Sponsorpanelen Hertblock
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. 02-02-2015 (BSR02/15)

Aanwezig: Willy Elskens, Agnes Vankrieken, Sonja De Coster, Wout Verschueren, Herwig
Priëels, Geert Streulens, Patrick Debeyter, schepen Geert Laureys en Amy Gille.
Verontschuldigd: Rony Huyghebaert

1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
In januari waren er geen activiteiten.
3. Activiteiten/programma 2015
-

Schaatsen: 11 februari 2015
Op woensdagnamiddag 11/2 gaan we opnieuw schaatsen met de sport‐ en
jeugddienst. De inschrijvingen lopen vlot. Momenteel zijn er 48 inschrijvingen.
De deelnameprijs bedraagt €6.

-

Kleutersportkamp: 16 t/m 20 februari 2015
De voorbereiding voor het kleutersportkamp verloopt vlot.
Momenteel zijn er 52 deelnemers ingeschreven.
Er werden voldoende moni’s aangesteld.
Amy heeft die week verlof. De collega’s van de dienst vrije tijd zullen de
coördinatie de week zelf op hun nemen.

-

Vorming omtrent sportvoeding:
Het college van burgemeester en schepenen heeft de voorgestelde vorming omtrent
sportvoeding met als spreker Paul Van Den Bosch (sportief begeleider van onder meer
Sven Nys, Evi Van Acker en Kirsten Flipkens) afgekeurd. Het college kan zich niet
verzoenen met het commercieel aspect van Energy Lab. Eveneens is de kostprijs een
te zware dobber. De sportdienst gaat op zoek naar een alternatief.

4. Sponsorpanelen Hertblock
Amy heeft een inforonde bij buurgemeenten en regiogemeenten achter de rug. Evenwel is
er in geen enkele gemeente een eenduidig reglement dat de plaatsing van sponsorborden
aan banden legt. In de meeste gemeenten wordt aanvraag per aanvraag een beslissing
getroffen.
Enkele aandachtspunten:
‐ Grootte, afmetingen, vorm :
1. Beachvlag (standaardafmetingen)
2. Kakemono (standaardafmetingen)
3. Forex panelen (max 1,50m op 0,80m)
De gemeente voorziet hiervoor 2 voetjes per speelhelft
Indien de hele zaal gebruikt wordt, mogen spandoeken aan het net voor het cafetaria,
alsook de tribune bevestigd worden. De visibiliteit voor de supporters dient steeds
gewaarborgd te blijven (zowel vanop tribune of van in het cafetaria).
‐ Stockage: iedere vereniging zorgt zelf voor de stockage (in de eigen ballenkar of kast).
‐ Waar plaatsing in de zaal (mag niet storend zijn voor de tegenstrever, vrije ruimte
respecteren, geen doorgangen, nooduitgangen blokkeren,…)
‐ Club plaatst en haalt weg binnen de gereserveerde tijd
‐ Uitsluitend gebruik bij wedstrijden/tornooien/demonstraties
‐ Aard van reclame moet stroken met visie gemeente (vb Nederlandstalig, niet storend,
kwetsend of aanstootgevend, geen godsdienstige, racistische of politieke
boodschappen,…).
‐ Max aantal panelen per speelhelft: max 4 beachvlaggen of kakemono’s + 2
forexpanelen
‐ Er mogen geen spandoeken op de vloer gelegd worden (cfr voetbal) daar deze voor
glijpartijen kunnen zorgen.
‐ Opletten beschadiging vloer
‐ De gemeente is niet aansprakelijkheid bij ongevallen
‐ De te plaatsen vlaggen, kakemono’s of forexplaten dienen eerst aan het CBS
(gedelegeerd naar schepen bevoegd voor sport, alsook sportdienst) voorgelegd te
worden.
Er wordt een brainstormmoment ingelast.
Een afgewerkt voorstel wordt aan het CBS voorgesteld en dan aan de algemene
vergadering voorgelegd.
5. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 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.
6. 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 berging 26, samen met zaalwachter Thierry zelf opgeruimd. Hopelijk
houden de clubs deze nu netjes.
De klinkers omheen de petanquebanen werden geborsteld. Alsook werden er kleine
herstellings- en verfraaiingswerken (roosters wc’s, poetsen douchekamers, schilderen
doucheplafonds,…) in Hertblock uitgevoerd. Het reinigingen van het
ventilatiesysteem en poetsen van de tatami en de vloer staan eerstdaags op het
programma.

