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Steenokkerzeel, 21 januari 2016

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 1 februari 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. 01-02-2016 (BSR02/16)

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

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

Bijscholing:
Op 18/1 werd de bijscholing Vrijwilligers in de sportclub gepland.
Er waren in totaal 16 deelnemers.
De bijscholing was erg gericht op grote evenementen en grote clubs maar de
deelnemers vonden het een goede sessie en lesgeefster en hebben er toch wat
bruikbare tips uit kunnen halen. Wout bleef wat op zijn honger zitten.

3. Activiteiten/programma 2016
-

Schaatsen: 3/2/16
De schaatsactiviteit is uitverkocht.
Wel is er een opmerking gekomen van ouders daar de scholen de folder met
enkele weken tussen in de boekentassen gestopt hebben waardoor kinderen van
vb St-Cajetanus niet konden deelnemen omdat het al uitverkocht was.
Er werd ook promotie gevoerd via handelaars, Den Beiaard,…
Geert L. stelt voor om sneller te verspreiden naar de scholen toe en een start van
inschrijfdatum in te voeren (nadat iedereen hem uitgedeeld heeft).

-

Kleutersportkamp: 8 t/m 12/2/16
De inschrijvingen slabakken wat. Er zijn nog maar 61 deelnemers ingeschreven.

-

Steenokkerzeel Wandelt!: 20/03/2016
Om 13.30u start de wandeling aan de kerk van Perk.

-

Algemene vergadering en info-avond: 23/03/2016 om 20u

4. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 2/5 en 6/6/16 om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock.
AV 23/03/16 om 20u
Woensdag 9/3 extra vergadering om 19u in ’t Kraainest.
5. Rondvraag en varia
-

-

-

-

Vanaf 1 januari staat Atta als tijdelijke poetshulp voor het onderhoud van Hertblock
in. Er zijn nog enkele aandachtspunten maar deze zullen deels opgelost worden bij de
aanschaf van het nieuwe poetstoestel.
Op 6/2 wordt de tatami en de vloer hieronder gepoetst.
Het subsidiereglement wordt aangepast. Patrick, Rony, Herwig, Agnes, Geert S, Geert
L en Wout willen in het werkgroepje zitten. Amy stelt een doodle op en stuurt een
draft van het reglement door.
Het zeepbakje in de mannenwc’s is stuk.
Geert S. informeert naar de stand van zake mbt kinderen van gescheiden ouders en een
dubbele domicilie. Onze dienst bevolking heeft hiervan nog geen duidelijke richtlijnen
ontvangen.
De scholensportdagen vinden dit jaar plaats op 14/4, 12 en 19/5. Rony, Sonja, Agnes
en Willy willen meehelpen.
Rony meldt dat het bestuur van Den Dam gewijzigd werd. Hij stuurt hiervoor nog een
mailtje met de details zodat dit op onze site kan aangepast worden.

