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Steenokkerzeel, 28 december 2015

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 4 januari 2016, om 19 uur in de vergaderzaal van sporthal Hertblock te
Steenokkerzeel.

Dagorde:
1.
2.
3.
4.
5.

Verslag vorige vergadering
Evaluatie activiteiten
Programma 2016
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
Steenokkerzeel
 02/254.19.74

02/254.19.02

BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 04-01-2016 (BSR01/16)

Aanwezig: Willy Elskens, Agnes Vankrieken, Herwig Priëels, Patrick Debeyter, Wout
Verschueren, Sonja De Coster, Rony Huyghebaert, Geert Streulens, schepen
Geert Laureys en Amy Gille.
Verontschuldigd: /

1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
Wel waren niet alle bijlagen toegevoegd, Amy stuurt deze nogmaals door.
2. Evaluatie activiteiten
-

Kleuterhappening: 16/12/15 in sporthal Hertblock
De organisatie verliep vlot.
We hebben 142 kleuters mogen verwelkomen, waarvan 47 niet-inwoners.
In 2014 hadden we 163 kleuters waarvan 32 niet-inwoners (vooral grootouders die
hier woonachtig zijn met hun kleinkinderen die geen domicilie hebben in
Steenokkerzeel).
2013: 170 waarvan 20 niet-inwoners
2012: 198 waarvan 29 niet-inwoners
De kinderen werden niet persoonlijk aangeschreven maar de promotie liep via de
scholen.
Geert L. stelt voor te controleren of de flyers wel uitgedeeld worden via de scholen.
Er was een klein misverstand met de deelnemers van Sportlief!
Hoe zit het met kinderen van gescheiden ouders, die van co-ouderschap genieten?
Kunnen deze op 2 plaatsen (hetzij mama én papa) gedomicilieerd worden?
Deze wetgeving komt er aan maar is nog niet van kracht.

3. Activiteiten/programma 2016
-

Bijscholing:
Op 18/1 wordt de bijscholing Vrijwilligers in de sportclub gepland.
Momenteel zijn er slechts 6 deelnemers. Er dienen minstens 15 deelnemers te
zijn om de workshop te organiseren.

Er wordt een extra oproep gedaan bij de clubs.
Geert Streulens heeft moeten betalen. Amy kijkt dit na want leden van clubs van
de gemeente en inwoners kunnen gratis deelnemen.
-

Schaatsen: 3/2/16
De inschrijvingen verlopen niet zo vlot. Er werd net voor de vakantie een flyer
aan de scholen bezorgd. Er zijn momenteel slechts 9 kinderen ingeschreven.
Er wordt extra promotie gevoerd.

-

Kleutersportkamp: 8 t/m 12/2/16
De inschrijvingen zijn gestart op 28/12. De voorbereidingen lopen.

4. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 1/2, 2/5 en 6/6/16 om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock.
AV 23/03/16 om 19u
Woensdag 9/3 extra vergadering om 19u
5. Rondvraag en varia
-

-

-

-

Vanaf 1 januari wordt Atta als tijdelijke poetshulp voor het onderhoud van Hertblock
ingeschakeld. Er wordt voor de zomer nog een examen uitgeschreven.
Geert Streulens meldt dat er 2 U11 ploegjes bijgekomen zijn. Om de wedstrijden van
deze jongeren goed te organiseren dient extra belijning voorzien te worden in
Hertblock. Geert bezorgt de nodige info voor Amy en het cbs. Voorlopig wordt met
maskingtape (van een goede kwaliteit) gewerkt.
De subsidies werden vorige week gestort. Naar volgend jaar toe wordt nagegaan of er
eerst een visum van de financieel beheerder kan komen alvorens advies van de
sportraad.
De sportraad (en ook het gemeentebestuur) hanteert een transparante en open werking
en communicatie. Wel spreekt het voor zich dat een zekere discretie toegepast dient te
worden bij gevoelige dossiers of informatie.
Rony meldt dat er een staaldraadnet in de petanquehal ligt.
De klok in de vergaderzaal werkt niet meer.
Geert Laureys wenst iedereen te bedanken voor de samenwerking in 2015 en hoopt op
de zelfde medewerking in 2016. Daarnaast prijst hij ieders inzet en motivatie voor de
sportraad naast het werk in de verenigingen.

