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Steenokkerzeel, 27 april 2015

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 4 mei 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
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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 04-05-2015 (BSR04/15)

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
Geert Streulens vraagt naar de stand van zake betreffende reglement sponsoring. Dit
reglement wordt op 21 mei aan de gemeenteraad voorgelegd. Als het wordt goedgekeurd
zullen alle clubs hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte van worden gesteld.
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Buitenspeeldag: 1 april 2015
Dit evenement vond plaats aan het Kasteel van Humelgem in park d’Exaerde.
Er werd een ruim pakket van activiteiten aangeboden worden. Gaande van
springkastelen, grime, ballonplooien, tot fietsen en trampoline.
Via de parochiezaal werd elektriciteit en sanitair geleverd. Omwille van de
minder goede weersomstandigheden werd de tap, ballonnenclown, rode kruis en
grime hier eveneens gehuisvest.
Rony stelt voor om naar volgend jaar opnieuw de zaal te gebruiken voor de tap.
Bij goed weer kan eventueel het terras opengesteld worden.
Willy vraagt of alle foto’s van de Digivrienden online kunnen worden geplaatst.
Totaal waren zijn er +/- 200 kinderen langsgeweest.

-

Algemene vergadering en info‐avond sport: 1 april 2015
De info-avond en AV verliepen vlot.
Er was een goede omkomst.

-

Regionale Sporteldag: 23 april 2015
De opkomst blijft laag voor dit evenement.
Totaal 130 deelnemers. Vgl 2013: 270 en 2014: 73.
Van Steenokkerzeel slechts 7 deelnemers.

-

Sportkampen Pasen
Voor de 1ste week waren 79 kleuters.
Voor het omnisportkamp tijdens de 2de week 60. Totaal 139 deelnemers tov 176 vorig
jaar.
Er waren voldoende monitoren.
Reden van terugval?
o Vele mensen in verlof
o Misschien zijn de ouders/kinderen de formule beu
o Kostprijs?
Rony stelt voor een enquête te houden bij de deelnemers om te pijlen naar de
behoeften/noden/wensen.

3. Activiteiten/programma 2015
-

Hupsakee:
Hupsakee is vorige week gestart.

-

Regionale Sporteldag Durbuy: 26 mei 2015
Momenteel zijn er 28 deelnemers van Steenokkerzeel.
Het concept werd herwerkt. Voormiddag wandelen, fietsen of kajak. Namiddag
bezoeken aan brouwerij, park Topiaires, kasteel Radhadesh, stad,…

-

Kijk! Ik fiets! 6 juni 2015 van 9.30u tot 12u.
Kinderen zonder steunwielen leren fietsen.
De initiatie is bijna volzet.

-

Vorming omtrent sportvoeding:
De vorming vindt plaats op maandag 8 juni om 20u.

-

Sportkampen Zomer
De inschrijvingen verlopen vlot.
SK4: 34, SK 5: 22, SK 6: 49, SK 7: 29
Er zijn zeer vele kandidaat monitoren.
Naar volgend jaar toe op de folder vermelden wat de mogelijkheden zijn in
tussenkomst deelnamegeld:
o Fiscaal attest
o Mutualiteit
o Tegemoetkoming werkgever
o Passiepas
o …

-

Sportdag gemeente en OCMW personeel: 8 september 2015
Tal van Steenokkerzeelse clubs hebben hun medewerking reeds toegezegd.

-

Senior Spelen: 17 en 18 september 2015

-

Scholenveldloop: 24 september 2015

4. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 1/6, 7/9, 5/10, 9/11 en 7/12/2015 om 19u in de vergaderzaal van sporthal
Hertblock.
5. Rondvraag en varia
-

-

-

De heraanleg van petanquebanen van de petanquehal is nog niet gebeurd. Dit is
gepland voor volgende week.
De aanvragen voor gebruik van de sportinfrastructuren voor het sportseizoen 20142015 zijn de deur uit. Heel wat aanvragen zijn binnen maar nog niet allemaal. Wel zal
er moeten gezocht worden naar alternatieven daar zeer vele clubs extra uren vragen
terwijl de kalender reeds overvol zit en slechts 1 vereniging haar uren heeft opgezegd.
De subsidieaanvragen gaan eerstdaags de deur uit.
Rony bevraagt de schepen ivm dossier KFC Melsbroek. De schepen legt uit:
o Met alle eigenaars van de gronden werd een akkoord bereikt betreffende
verkoop gronden aan de gemeente.
o De notaris maakt momenteel de aktes op.
o BAC heeft een bouwaanvraag ingediend voor de aanleg van 2 voetbalterreinen.
o BAC zal de plannen na goedkeuring voorleggen aan KFC Melsbroek. Wel is er
nog een discussie qua aanleg van een 3de terrein.
o De gemeente is volop bezig met het ontwerp aanleg parking, groen,…
o Er is nog geen beslissing getroffen inzake uitbatingsovereenkomst. Wel zal de
kantine sowieso eigendom zijn van KFC Melsbroek en zal de gemeente instaan
voor het onderhoud van de velden, net zoals bij de andere voetbalclubs.
Rony bevraagt de schepen ivm mogelijke fusie KSVO en KFC Perk. De schepen legt
uit:
o Sowieso komt er een samenwerking. Onder welke vorm is nog niet definitief
uitgemaakt.
o De mogelijkheden betreffende aanleg 4de terrein in Perk worden momenteel
door een landmeter onderzocht.
o Mogelijkheid betreffende behoud hoofdterrein KSVO, heraanleg 2de terrein als
duiveltjesvelden en behoud terreinen KFC Perk liggen ook nog open.

