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Steenokkerzeel, 9 maart 2015

Geachte,

Graag nodig ik u uit op de algemene vergadering van de gemeentelijke sportraad op
woensdag 1 april 2015 om 20u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock,
Orchideeënlaan te Steenokkerzeel.

Dagorde :
1. Tellen stemgerechtigde leden
2. Goedkeuring vorig verslag
3. Werkingsverslag 2014
4. Programma 2015
5. Reglement voor plaatsing van reclame in gemeentelijke sportaccommodaties
6. Rondvraag en varia

Hopend u op de vergadering te mogen verwelkomen, verblijf ik inmiddels,
Met sportieve groeten

Rony Huyghebaert
Voorzitter
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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 1 april 2015
Aanwezige clubs (stemgerechtigde leden)
Petanque Den Dam
Rony Huyghebaert, R Vande Venne en R. Rabaey
OKRA Melsbroek
Etienne Vekeman en Benny Frederix
B52’s
Herwig Priëels en Jan Oostens
Iaido
Wout Verschueren en Sonja De Coster
Club Gezond en Edel
Willy Elskens en Evy De Coster
KFC Perk
Willy Ribus
Inimfes Aerobic-Club
Christine Bruylants en Annick Schoonbroodt
B.C. Carambol
Marc Henne
Volley Spartana
Geert Streulens
BB Boskanters
Eddy Jacobs
Sportlief!
Johan Heymans
F.C. Melsbroek
Medard Schepens
Tennisclub Kasteel Van Ham
Christian Vandamme en Filip Gabriëls
Houtheimstappers
Ivo Wouters en Karel Van Doorsselaere
St. Sebastiaansgilde Humelgem
Theo Brion
Volksdans Oudchiroleiding St’zeel
Lut Godts
Patrick Debeyter
Agnes Vankrieken
Niet-stemgerechtigde leden
Schepen van sport
Sportfunctionaris
Verontschuldigd
feMma Melsbroek en DC ‘t Wiezel
Geïnteresseerde inwoners
Gregory Lequime
Afwezige clubs (stemgerechtigde leden)
Jiu Jitsu Okinawa
WTC Perk Sportief
Dartsclub ’t Kliekske
Duivenm. Perk Vooruit
KWB Melsbroek
Kon. Liggende Wip Perk Dorp
HWA Rang
FC De Molekens
ZVC ’t Kliekske
KSVO

Geert Laureys
Amy Gille
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1. Tellen stemgerechtigde leden/niet leden
De voorzitter heet iedereen welkom.
Er zijn 16 clubs aanwezig, 2 verontschuldigd en 10 afwezig.
Er is 1 geïnteresseerde inwoner aanwezig.
2. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
3 - 4. Werkingsverslag 2014 – programma 2015 aan de hand van het sportbeleid
Amy legt via een power point presentatie de huidige werking en deze van volgend jaar voor.
Zie bijlage.
Tot slot kan iedereen vragen stellen over het beleid van onze gemeente.
5. Reglement voor plaatsing sponsorpanelen Hertblock
Amy heeft een ontwerp van reglement doorgestuurd naar alle leden van de sportraad. Het
reglement wordt besproken. Er worden geen opmerkingen/wijzigingen naar voren gebracht.
De algemene vergadering staat positief tegenover dit initiatief.
Het reglement wordt in mei geagendeerd op de gemeenteraad en zal dan vanaf het begin van
het nieuwe seizoen (1 augustus 2016) in voege gaan.
6. Rondvraag en varia
-

-

Geert Streulens kaart het zaalwachtersprobleem aan met een concreet voorbeeld.
Vanmiddag (2/4/15 omstreeks 15u) kon Spartana niet aan hun ballen daar er geen
zaalwachter aanwezig was in Hertblock. Eveneens is de EHBO dan ook niet
beschikbaar. Geert stelt voor dat er een formulier wordt bevestigd aan het bureel in
Hertblock met een telefoonnummer dat bij afwezigheid kan gebeld worden. Amy legt
uit dat er overdag tijdens de week nooit zaalwachters aanwezig zijn, de sportdienst
neemt dan het toezicht op zich. Evenwel betrof het hier een samenloop van
omstandigheden (uitgestelde competitiewedstrijd, trainer was zijn sleutel vergeten van
de eigen ballenkar, wegens buitenspeeldag niemand op de sportdienst,…). Schepen
Laureys meldt dat naar de toekomst toe structureel zal nagegaan worden hoe we
problemen kunnen vermijden (personeelskader herzien, halftijdse extra zaalwachter
budgetteren,…)
Christian Vandamme vindt dat de subsidieformulieren te veel op maat van voetbal zijn
opgemaakt en dat het heel wat werk vergt om deze goed in te vullen. Amy legt uit dat

-

-

-
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omwille van de diversiteit in clubs in onze gemeente (van basket, naar tennis, tot
turnen, boogschieten en wandelen) het niet evident is een reglement op te stellen dat
aan ieders wensen voldoet. De voetbalclubs kunnen trouwens geen aanspraak maken
op deze subsidies. De sportdienst wil bij onduidelijkheden steeds helpen bij het
invullen van de formulieren.
Medard Schepens vraag het verschil tussen subsidie en toelage. Een subsidie is een
financiële aansporing voor een doelgroep ter ondersteuning van de werking. Een
toelage is een toeslag die uitgekeerd wordt boven de normale gelden en is bedoeld om
bijzondere kosten te dekken.
Theo Brion vraagt een sleutel van de nieuwe electriciteitskast aan het kasteel van
Humelgem. Amy vraagt dit na bij de technische dienst.
Etienne Vekeman vraagt naar de stand van zake van het plein achter de pastorie in
Melsbroek. Wie is nu eigenaar? De kerkfabriek of de gemeente? Dit is doorverwezen
naar de rechtbank, dus deze zal hierover een uitspraak doen. De gemeente blijft wel
het terrein onderhouden en de toelatingen voor het al dan niet gebruik verstrekken
zoals voorheen.
De aanvragen voor gebruik van de sportinfrastructuren voor het sportjaar 2015-2016
kunnen nog tot 15 april binnengebracht worden.
Begin december kreeg de vloer van de omnisportzaal in Hertblock een grote
onderhoudsbeurt. De onderhoudsfirma merkte op dat de vloer in een bijzonder slechte
staat is 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.
Bij deze dringt de sportdienst erop aan dat iedere gebruiker de infrastructuren en
materialen met zorg behandelt zodat we de komende jaren blijvend kunnen sporten in
goede omstandigheden.
Wat schenken we bij de volgende kampioenenhuldiging aan de kampioenen?
Traditioneel trofeeën en medailles of een handdoekje, fruitmand, cadeaubon van
lokale handelaar,…? Binnen het bestuur worden de mogelijkheden besproken en zal
een beslissing getroffen worden.
De sportraad zal in 2017 40 jaar bestaan. Naar aanleiding hiervan zijn we op zoek naar
een geschikte manier om dit te vieren. Iemand ideeën/voorstellen? Vb Feestelijkheden
een heel jaar lang (vgl bib) of 28 clubs, dus 28 weken een andere vereniging in de
kijker,…
Geert Laureys sluit af met een positieve noot en verheugt zich over het feit dat de
clubs zo talrijk aanwezig zijn. Tevens duidt hij op de intenties van het bestuur om de
verenigingen blijvend te ondersteunen zowel logistiek als financieel. Alsook tracht hij
langs te gaan bij de sportclubs nav wedstrijden, evenementen, eetfestijnen,… Aarzel
dus niet om hem telefonisch of via mail te contacteren bij vragen, problemen, ed.
Geert zijn deur staat steeds open om te praten en te luisteren.

