Gemeentelijke sportraad
Steenokkerzeel
Gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te 1820
Steenokkerzeel

 02/254.19.74

02/254.19.02

Steenokkerzeel, 27 mei 2015

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 1 juni 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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Gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te 1820
Steenokkerzeel
 02/254.19.74

02/254.19.02

BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 01-06-2015 (BSR05/15)

Aanwezig:

Willy Elskens, Agnes Vankrieken, Herwig Priëels, Geert Streulens, Patrick
Debeyter, schepen Geert Laureys en Amy Gille.

Verontschuldigd: Sonja De Coster, Wout Verschueren en Rony Huyghebaert.

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

Hupsakee:
Hupsakee gaat volgende week alweer naar de laatste school.
Eind juni is het materiaal terug in Hertblock zodat het kan gereinigd worden voor de
sportkampen.
Er werd in het begeleidend boekje een tekst toegevoegd met daarin de vermelding dat
er zorg dient gedragen te worden voor het materiaal en dat bij schade of verlies de
school het materiaal dient te vervangen. Dit werpt duidelijk zijn vruchten af.

-

Regionale Sporteldag Durbuy: 26 mei 2015
Er waren 52 deelnemers van Steenokkerzeel. Er werd een stop gezet op de
inschrijvingen.
Het concept werd herwerkt. Voormiddag wandelen, fietsen of kajak. Namiddag
bezoeken aan brouwerij, park Topiaires, kasteel Radhadesh, stad,…
Het concept sloeg aan. In totaal waren er ruim 200 deelnemers.
Het was een geslaagde sportdag. Wel waren er enkele minpunten inzake
organisatie provincie.

3. Activiteiten/programma 2015
-

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

-

Vorming omtrent sportvoeding:
De vorming vindt plaats op maandag 8 juni om 20u.
Er zijn momenteel 11 deelnemers.

-

Sportkampen Zomer
De inschrijvingen verlopen niet erg vlot.
SK4: 45, SK 5: 27, SK 6: 53, SK 7: 39
Er zijn voldoende kandidaat monitoren.
In Den Beiaard kort werd een melding gemaakt van de mogelijkheden in tussenkomst
deelnamegeld:
o Fiscaal attest
o Mutualiteit
o Tegemoetkoming werkgever
o Passiepas
o …
Via een kleine enquête zullen de deelnemers gepolst worden naar hun behoeften,
vragen,…
Schepen Laureys stelt voor dat via de sportverenigingen en scholen reclame wordt
gemaakt.

-

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

-

Senior Spelen: 17 en 18 september 2015

4. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 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 deze maand nog.
De meeste kalenders staan op punt. Aanstaande donderdag wordt een vergadering
belegd met Spartana, ’t Kliekske, ZvBLigA en Boskanters om de competitie tijdens de
weekends te bespreken.
Willy heeft de afrekening van de Buitenspeeldag opgemaakt.
Geert vraagt naar de stand van zake betreffende scholenproject Spartana. Het CBS
heeft dit vandaag goedgekeurd. Amy brengt Geert deze week nog op de hoogte van de
details.

