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Steenokkerzeel, 3 maart 2015

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 9 maart 2015, om 19 uur in Restaurant ’t Kerckevelt (Behetsstraat 16) 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
S t e e n o k k e r z e e l
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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 09-03-2015 (BSR03/15)

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

1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Schaatsen: 11 februari 2015
De schaatsinitiatie was uitverkocht. De kinderen waren zeer tevreden.
Wel waren er zeer vele kinderen die nog nooit geschaatst hadden, daardoor
kwamen we handen te kort.

-

Kleutersportkamp: 16 t/m 20 februari 2015
Het kleutersportkamp is goed verlopen.
Wel was er een tegenvallend deelnemersaantal met 59 kinderen.
Vorig jaar telden we nog 85 deelnemers, 2 jaar geleden 100.
Een verklaring voor het teruglopend deelnemersaantal kan niet gegeven worden.
Wel waren er vele ouders met vakantie. De kostprijs of het aanbod kunnen ook
redenen zijn. Ter info: het speelplein was ook niet helemaal uitverkocht.

3. Activiteiten/programma 2015
-

Buitenspeeldag: 1 april 2015
Dit evenement zal plaatsvinden aan het Kasteel van Humelgem in park d’Exaerde.
Er zal opnieuw een ruim pakket van activiteiten aangeboden worden. Gaande van
springkastelen, grime, ballonplooien, tot fietsen en trampoline.
Via de parochiezaal wordt elektriciteit en sanitair geleverd.
Kinderen proberen bewust te maken van sorteren.
De sportraad zal de tapinstallatie verzorgen. Rony neem contact met Liekens.

-

Algemene vergadering en info‐avond sport: 1 april 2015
De promotie komt volop op gang.
De uitnodigingen voor de sportraad gaan morgen de deur uit.

-

Sportkampen Pasen
De inschrijvingen verlopen vlot.
Voor de 1ste week zijn er 61 kinderen ingeschreven.
Voor het omnisportkamp tijdens de 2de week 36.
Er zijn zeer vele kandidaat monitoren.

-

Vorming omtrent sportvoeding:
Er is nog geen datum voor de bijscholing. Amy heeft met de KUL en VUB contact
opgenomen om een lesgever te pakken te krijgen.

4. Sponsorpanelen Hertblock
Amy heeft een ontwerp van reglement doorgestuurd naar de leden van de sportraad. Het
reglement wordt besproken en enkele wijzigingen en toevoegingen worden gedaan.
De sportraad geeft een positief advies.
Het reglement wordt aan het college voorgelegd en daarna aan de algemene vergadering
om in april of mei geagendeerd te worden op de gemeenteraad.
5. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 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. Rony stelt
voor van dit in april te doen en de andere velden, indien nodig, eveneens aan te
pakken.
Herwig vraagt of de huurprijzen van sporthal Hertblock in de nabije toekomst zullen
verhogen. In het BBC 2014-2019 is dit niet voorzien.
Jan merkt op dat het water in kleedkamer 4 koud is. Amy meldt dat dit reeds lange tijd
gekend is maar dat het probleem niet gelokaliseerd kan worden.
Wout hekelt het feit dat er zoveel schade is aan de tatami. Hij stelt voor dat er een 5 à
6-tal nieuwe matten aangekocht worden zodat de kapotte matten kunnen hersteld
worden en de tijd krijgen om te drogen. Amy kijkt na of dit budgettair mogelijk is.

