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Steenokkerzeel, 27 augustus 2015

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 7 september 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
S t e e n o k k e r z e e l
Gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te 1820
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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 07-09-2015 (BSR06/15)

Aanwezig:

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

Verontschuldigd: Rony Huyghebaert

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

Kijk! Ik fiets! 6 juni 2015 van 9.30u tot 12u.
De initiatie was wederom een groot succes. Vele kinderen konden achteraf
zelfstandig fietsen.

-

Vorming omtrent sportvoeding:
De vorming vond plaats op maandag 8 juni om 20u. Er was een vrij lage opkomst met
15 deelnemers. Deze waren wel allen zeer tevreden. Door het feit dat er weinig
deelnemers waren kreeg iedereen persoonlijk advies. Het was een goede lesgever.

-

Sportkampen Zomer
De sportkampen waren opnieuw een succes.
De deelnemersaantallen van de voorbije 5 jaar.
2015 - SK4: 75, SK 5: 43, SK 6: 108, SK 7: 45 - totaal: 271
2014 - SK4: 88, SK 5: 31, SK 6: 82, SK 7: 48 - totaal: 249
2013 - SK4: 106, SK 5: 35, SK 6: 91, SK 7: 45 - totaal: 277
2012 - SK4: 82, SK 5: 33, SK 6: 63, SK 7: 45 - totaal: 223
2011 - SK4: 64, SK 5: 32, SK 6: 30, SK 7: 45 - totaal: 171
Via een kleine enquête werd bij de deelnemers gepolst naar hun behoeften, vragen,…
Over het algemeen was deze enquête zeer positief. Kinderen ervaren de sportkampen
als prettig en leerrijk (88%) en ouders zijn tevreden tot zeer tevreden (ruim 90%) over
de kwaliteit en organisatie.
62% van de vrijetijdsbesteding tijdens vakantieperiodes bestaat uit sporten.
40% opteerden voor de gemeentelijke sportkampen (20% sportclub, 16% Winny’s en
26% scout/chirokamp).
Over de prijs kwaliteit is het overgrote deel tevreden (82%).

Wel zijn er volgende werkpunten:
o 40% van de ouders is niet op de hoogte van tegemoetkomingen (mutualiteit,
werkgever, passie pas,…). Aan deze communicatie zal extra aandacht worden
besteed.
o Duidelijker aanspreekpunt (ander kleur T-shirt hoofdmoni).
o Kleutersportkampen in de zomer (Sportlief!).
o Organisatie van themakampen (circus, musical,…).
o Meer info via mail (programma zal ook zo doorgestuurd worden).
3. Activiteiten/programma 2015

-

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

-

Vitamin
Deze sportdag voor gehandicapten vindt plaats op donderdag 10 september
2015.

-

Senior Spelen: 17 en 18 september 2015
Alles verloopt volgens plan.
Momenteel zijn er 71 deelnemers voor donderdag en 76 voor vrijdag.
Een maximum van 100 per dag wordt toegelaten.
Medewerkers aanmeldingen: Sonja, Willy en Sonja do – Geert S vrij

-

Scholenveldloop:
De scholenveldloop vindt plaats op 1 oktober 2015. Woensdag as wordt met de
scholen een overleg georganiseerd. De gemeente zorgt voor Rode Kruis-post, flesje
water en politiebegeleiding,… Via SVS wordt een appel verkregen.
De scholen dienen zelf in te staan voor het vervoer van de kinderen. Hetzij met de
fiets, te voet, vervoer door ouders of per bus. Indien het openbaar vervoer genomen
wordt zal de gemeente tussenkomen in de kost hiervan (tot 3de leerjaar).
De omloop start – net zoals vorig jaar – op het C-veld op een bredere start (hoger
aantal kinderen) te bekomen.
Er werd voorgesteld om een loop voor leerkrachten, voorlopers, ouders te organiseren.
Medewerkers: Willy, Rony en Amy vanaf 9u, CBS en Sonja vanaf 13u.

-

Zwemlessen voor 50 plussers:
Vanaf 2 oktober vindt opnieuw een zwemreeks voor 50 plussers plaats.

-

Bijscholing bestuursleden:
Dit najaar dient nog een bijscholing te worden georganiseerd. Suggesties?
Thema: vrijwilligers?

-

Skihappening:
De Regio Noord organiseert op 5/11/15 een skihappening naar Landgraaf.

-

Steenokkerzeel Wandelt: wordt verschoven naar het voorjaar.

-

Kampioenenhulde:
De algemene vergadering (19u) en de kampioenenhuldiging (20.30u) zullen op vrijdag
6 november in De Corren georganiseerd worden.
In Den Beiaard staat een artikel en alle verenigingen worden aangeschreven.
Elien zal zingen. Ook haar gitarist vragen. Geert neemt opnieuw de presentatie voor
zijn rekening. Via pps zullen alle prestaties geprojecteerd worden.
Trofeeën en medailles worden aan de kinderen uitgereikt. Voor de volwassenen wordt
geopteerd voor een - met het gemeentelijk logo – geborduurde handdoek.
Er worden 2 drankbonnetjes per kop uitgedeeld.
CD en muziek voorzien voor na de hulde.

-

Senioreninitiaties: 17/11/15
In de voormiddag wordt een golfinitiatie onderricht in de Brabantse Golf. In de
namiddag een wandeling doorheen de gemeente met drankje onderweg.

-

Sinterklaasactiviteit: 18/11/15 in GC De Corren

-

Kleuterhappening: 16/12/15 in sporthal Hertblock

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

De heraanleg van petanquebanen van de petanquehal is gebeurd.
Het nieuwe sportseizoen is goed begonnen.
Wout kaart nogmaals de beschadigingen aan de tatami aan. Hij betreurt het dat weinig
gebruikers van de zaal respect hebben voor het materiaal.
In 2017 bestaat badmintonclub B52’s 20 jaar. De sportraad dan weer 40 jaar. Om dit
in de verf te zetten stelt Herwig voor om samen (opentrekken naar alle clubs) een
activiteit te organiseren. Bijvoorbeeld een sportmarkt op het Hinckaertplein. De
sportraad staat hier positief tegenover. Deze viering wordt verder uitgewerkt.

