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Steenokkerzeel, 25 april 2016

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 2 mei 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
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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 02-05-2016 (BSR03/16)

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

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

Schaatsen: 3/2/16
De schaatsactiviteit was opnieuw een succes en was uitverkocht.
Wel was er een probleem met 2 kinderen die niet ingeschreven waren en ter
plekke gedropt werden door de ouders.

-

Sportkamp Krokus
Voor het kamp waren er 62 kleuters ingeschreven. In 2015: 59, 2014: 85 en 2013: 91.
Er is een duidelijke terugval merkbaar. Uit de enquête van vorig jaar is geen reden
aantoonbaar. De inwoners vragen net naar meer kleutersportkampen. Wel wordt soms
geopperd door ouders dat de periode Kerst-Pasen vaak heel lang is voor de
allerkleinsten en dat deze wegens ziektes van hun kleuters dan liever opteren om ze
thuis te houden.
Er waren uiteindelijk voldoende monitoren. Deze periode is heel moeilijk om
voldoende gekwalificeerde moni’s te vinden.
Doordat op de zelfde plaats eveneens speelpleinwerking georganiseerd wordt ontstaat
er soms wat verwarring bij ouders.
Amy stelt voor om dit kamp te verschuiven naar de herfstvakantie. Dit jaar is er
geen speelplein, zodoende hebben we elke vakantie een gemeentelijk initiatief.

-

Steenokkerzeel Wandelt!: 20/03/2016
Om 13.30u startte de wandeling aan de kerk van Perk.
Ondanks het prachtige weer was er slechts een magere opkomst: 35p.
De editie 2014, toen de activiteit nog op 11/11 gepland werd, telde 145
deelnemers.

-

Algemene vergadering en info-avond: 23/03/2016 om 20u
De info-avond en AV verliepen vlot.
Er was een goede opkomst.

-

Sportkampen Pasen
Voor de 1ste week waren 73 kleuters dat zijn er 6 minder dan vorig jaar. 2014: 100
Voor het omnisportkamp tijdens de 2de week 51. Vorig jaar: 60. In 2014 maar liefst 85
kinderen.
Er waren voldoende monitoren.
Een reden van terugval kan niet aangegeven worden.
Wel zijn er die periode ook judo, tennis en voetbalkampen. Geert S. oppert dat er
vanuit de federaties een grote druk komt dat clubs kampen organiseren
waardoor dat Spartana naar de toekomst toe ook een volleybalkamp zal plannen.
Tevens stelt Geert dat de totaliteit van het aantal deelnemers (zowel
gemeentelijke initiatieven, sportclubs,…) per jaar dient vergeleken te worden.
Door de komst van Sportlief! is het aantal (omni)sportkampen verdubbeld in
onze gemeente. Wout vult aan dat er geen trend kan vastgesteld worden op 3 jaar
tijd. Geert L. stelt dat er geen reden is tot paniek maar dat de evolutie dient
opgevolgd te worden. Eventueel kunnen de deelnemers die dit jaar afgehaakt
hebben bevraagd worden.

-

Regionale Avonturensportdag Boom: 7 april 2016
Voor deze sportdag voor 12 tot 18-jarigen zijn er steeds maar een handvol
deelnemers.

-

Buitenspeeldag: 13 april 2016
Dit evenement vond plaats aan het Kasteel van Humelgem in park d’Exaerde.
Er werd een ruim pakket van activiteiten aangeboden worden. Gaande van
springkastelen, grime, ballonplooien, tot fietsen en trampoline. De jeugddienst
nam de volledige organisatie op zich.
Via de parochiezaal werd elektriciteit en sanitair geleverd. De sportraad zorgde
voor de tap.
Totaal waren zijn er +/- 300 kinderen langs geweest.
Volgend jaar opnieuw de grime/ballonnenclown,… in de zaal plannen.

-

Scholensportdag 1ste graad: 14 april 2016
De scholensportdag voor de 1ste graad is goed verlopen. Er waren 14 ‘posten’
opgesteld in Hertblock. Via een doorschuifsysteem kon elke klas om de 8 minuten
een andere activiteit beoefenen. De scholen stonden zelf in voor de opwarming.
De uurregeling (aankomst/vertrek scholen) is nog een werkpunt.

-

Regionale Sporteldag Zemst: 19 april 2016
De opkomst blijft laag voor dit evenement.
Totaal 140 deelnemers. Vgl 2013: 270, 2014: 73 en 2015: 130
Van Steenokkerzeel 19 deelnemers. Vorig jaar slechts 7.

3. Activiteiten/programma 2016
-

Hupsakee:
Hupsakee is vandaag gestart in VBS Ter Ham.

-

Scholensportdagen:
12 mei: 3de graad en 19 mei: 2de graad
Er wordt eveneens met ‘posten’ en een doorschuifsysteem gewerkt.
De activiteiten zijn iets avontuurlijker voor de oudere kinderen.
Sonja (12de), Willy en Agnes (19de) komen meehelpen.

-

Regionale Sporteldag Durbuy: 26 mei 2016
Momenteel zijn er 23 deelnemers van Steenokkerzeel.
Het concept werd wat herwerkt. Voormiddag wandelen, fietsen of kajak.
Namiddag bezoeken aan brouwerij, park Topiaires, kasteel Radhadesh, stad,…

-

Kijk! Ik fiets! 4 juni 2016 van 9.30u tot 12u.
Kinderen zonder steunwielen leren fietsen.
De inschrijvingen verlopen vlot. Er zijn nog 12 plaatsen vrij.

-

Sportkampen Zomer
De inschrijvingen verlopen vlot.
SK4: 42, SK 5: 30, SK 6: 31, SK 7: 28
Er zijn zeer vele kandidaat monitoren.

-

Sportdag gemeente en OCMW personeel: 8 september 2016

-

Senior Spelen: 22 en 23 september 2016

-

Scholenveldloop: 29 september 2016

4. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 6/6, 29/8, 3/10 en 5/12/16 om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock.
Op 18/11 vindt de AV plaats om 19u in GC De Corren.
5. Rondvraag en varia
-

Het subsidiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad en zal begin juni naar
alle verenigingen gestuurd worden.
Laatste wijzigingen voor de VT-gids kunnen nog ingestuurd worden.
Aanvragen voor gebruik van de sportinfrastructuur dienen dringend bezorgd te worden
aan de sportdienst.
Sander is met de opmaak van de Sportelfolder gestart. Wel zijn er enkele verenigingen
die hun bijdrage nog niet bezorgd hebben.
Herwig vraagt naar de stand van zake voor de viering van 40 jaar sportraad. Dit punt
zal volgende vergadering geagendeerd worden.
Willy heeft een vraag ontvangen van een inwoner mbt fitness en zwemmen. Amy had
deze ook ontvangen en heeft hier reeds op geantwoord.

-

-

-

-

Geert Streulens merkt op dat de netheid in turnzaal Tilia soms te wensen overlaat.
Amy doet het nodige.
Patrick is wat teleurgesteld over de opkomst en vooral het gebrek aan reactie op zijn
vraag voor deelname/medewerking aan de Levensloop van 23 en 24 april ll. Van alle
verenigingen die hij heeft aangeschreven heeft er slechts eentje gereageerd. Geert L.
stelt voor om volgend jaar vanuit de sportdienst een warme oproep te laten vertrekken.
Ook moest Patrick vaststellen dat zijn affiches overplakt of weggehaald werden
(vooral Hertblock). Hier zou een groter prikbord soelaas bieden.
Wout kan op dinsdag niet tijdig de zaal gebruiken daar HWA Rang steevast te laat de
zaal verlaat. Amy neemt contact op met de club.
Geert Laureys licht de vraag van de cultuurraad mbt de financiën van de lokale
middenstandsraad toe. Het gaat over de financiële middelen die een raad vergaart bij
de organisatie van evenementen, sponsoring,… De gemeente gaat hierin actie
ondernemen en een eenduidige regeling uitwerken. Dit punt wordt later verder
besproken.
Sporthal Hertblock bestaat op 29 juni 20 jaar. Amy stelt voor dit in de kijker te zetten
(onder meer door een artikel in Den Beiaard). Dit punt zal op 6/6 geagendeerd
worden.
Amy werkt vandaag precies 15 jaar bij de sportdienst.

