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Steenokkerzeel, 29 september 2015

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 5 oktober 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. 05-10-2015 (BSR07/15)

Aanwezig:

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

Verontschuldigd: Rony Huyghebaert en Sonja De Coster

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

-

-

-

-

Sportdag gemeente en OCMW-personeel 08/09/15
Aan de sportdag voor gemeente en OCMW personeel namen 21 collega’s van het
gemeentehuis en werkliedendienst en 15 collega’s van het ocmw Steenokkerzeel deel.
Het was een geslaagde sportdag.
Vitamin
Deze sportdag voor gehandicapten greep plaats op donderdag 10 september
2015.
Senior Spelen: 17 en 18 september 2015
Mede dankzij het goed weer was het wederom een prachtige sportdag.
Met 164 deelnemers was er een stabilisatie in aantal.
Scholenveldloop:
De scholenveldloop was wederom een succes. Bijna 800 kinderen namen deel.
Wel zijn er enkele aandachtspunten voor volgend jaar:
o Vliegende start zoals dit jaar
o Start verder van de middenstip
o Betere microfoon/muziekinstallatie (4 boxen)
o Klapper of toeter als startschot
Zwemlessen voor 50 plussers:
Afgelopen vrijdag is er opnieuw een zwemreeks voor 50 plussers gestart.
Vanuit Steenokkerzeel zijn er 4 deelnemers.

3. Activiteiten/programma 2015
-

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

-

Kampioenenhulde:
De algemene vergadering (19u) en de kampioenenhuldiging (20.30u) zullen op vrijdag
6 november in De Corren georganiseerd worden.
Om de hulde wat attractiever en vlotter te laten verlopen net zoals vorig jaar worden
de volgende voorstellen gedaan:
o Bij elke kampioen die gehuldigd wordt zal uitsluitend de belangrijkste titel
afgeroepen worden. De rest wordt via een pps geprojecteerd op scherm.
o Presentator: Geert Laureys
o Er worden uitsluitend trofeeën en bekers geschonken aan de kinderen. Voor de
volwassenen wordt geopteerd voor een - met het gemeentelijk logo –
geborduurde handdoek.
o Kokoen zorgt voor de catering. Er worden hapjes als chips, nootjes, groentjes
voorzien, maar geen warme hapjes ed meer.
o Bij aanvang wordt een glaasje cava of fruitsap geschonken, samen met 2
drankbonnetjes. Tijdens de hulde blijven de luiken van de toog gesloten. Na de
hulde kan de toog open. Er worden geen extra bonnetjes verkocht.
o Demonstratie: Elien en gitarist?
o CD en muziek voorzien voor na de hulde.
o Rony wordt voorgedragen als laureaat voor de trofee voor sportverdienste. Als
geschenk wordt geopteerd voor gegraveerde petanqueballen.

-

Senioreninitiaties: 17/11/15
In de voormiddag wordt een golfinitiatie onderricht in de Brabantse Golf en yoga
in Omikron. 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

-

Bijscholing bestuursleden:
In het voorjaar zal een bijscholing omtrent vrijwilligers georganiseerd worden.

4. Data en uren volgende vergaderingen
Maandag 7/12/2015 om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock.
AV 6/11/15 om 19u
5. Rondvraag en varia
-

-

-

Geert Streulens vraagt hoe ver het staat met de subsidieverdeling. Amy legt uit dat alle
dossiers nog niet binnen zijn. Volgende vergadering wordt de verdeling voor advies
voorgelegd zodat de uitbetaling eind december kan geschieden.
Agnes merkt op dat de sporthal en meer bepaald de sportvloer er zeer vuil bijligt.
Schepen Laureys antwoordt dat de gemeente hiervan op de hoogte is en de nodige
maatregelen treft om de firma in gebreke te stellen en ondertussen een oplossing te
voorzien. Vanaf januari wordt opnieuw met eigen poetsers gewerkt.
WTC Perk heeft te kennen gegeven dat zij wegens teruglopend ledenaantal ophouden
te bestaan.

