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Steenokkerzeel, 30 mei 2016

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 6 juni 2016, om 19 uur in de vergaderzaal van sporthal Hertblock te
Steenokkerzeel.

Dagorde:
1. Verslag vorige vergadering
2. Evaluatie activiteiten
3. Programma 2016
a. 20 jaar sporthal
b. 40 jaar sportraad
4. Data en uren volgende vergaderingen
5. 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. 06-06-2016 (BSR04/16)

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

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

Hupsakee:
Hupsakee heeft reeds VBS Ter Ham en Piramide aangedaan. Momenteel is het
materiaal in St-Catjetanus. Vanaf 13/6 gaat het naar De Zandkorrel.
Eind juni is het materiaal terug in Hertblock zodat het kan gereinigd worden voor de
sportkampen.

-

Scholensportdagen:
12 mei: 3de graad en 19 mei: 2de graad
Er werk opnieuw met ‘posten’ en een doorschuifsysteem gewerkt.
De activiteiten waren iets avontuurlijker voor de oudere kinderen.
Leden van de sportraad zijn mee komen helpen.
De sportdagen zijn vlot verlopen. De leerkrachten en kinderen waren tevreden.

-

Regionale Sporteldag Durbuy: 26 mei 2016
Er waren 48 deelnemers van Steenokkerzeel.
Voormiddag keuze wandelen, fietsen, bezoek Radhadesh of kajak. Namiddag
bezoeken aan park Topiaires, kasteel Radhadesh, stad,…
Het was prachtig weer en een geslaagde sportdag.
Wel waren er problemen met de bus (oud en versleten, chauffeur wist de weg
niet, sprak uitsluitend Frans,…). Dit wordt besproken met de regio coördinator.

-

Kijk! Ik fiets! 4 juni 2016 van 9.30u tot 12u.
Kinderen zonder steunwielen leren fietsen.
De initiatie was volzet.
De meeste kinderen konden fietsen na de activiteit.

3. Activiteiten/programma 2016
-

Sporthal Hertblock 20 jaar
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). Ook zal er tijdens de week van 27 juni
t/m 3 juli een appel (met opdruk in suikerpasta) geschonken worden aan de gebruikers
van de hal.

-

Sportkampen Zomer
De inschrijvingen verlopen vlot.
SK4: 64, SK 5: 35, SK 6: 46, SK 7: 32
Er zijn zeer vele kandidaat monitoren.
Het programma wordt wat herwerkt in kader van de Olympische spelen.

-

Sportdag gemeente en OCMW personeel: 8 september 2016

-

Senior Spelen: 22 en 23 september 2016

-

Scholenveldloop: 29 september 2016

-

Sportraad 40 jaar:
In 2017 bestaat onze gemeentelijke sportraad 40 jaar!
Om dit te vieren zal er een activiteit georganiseerd worden.
Ideeën: Johan Heymans stelde voor een cuistax race te organiseren vb tijdens de
11-juliviering. De sportraad oppert dat de chiro van Melsbroek al dergelijk
initiatief organiseert tijdens de jaarlijkse Jimping. Ook is 11 juli niet opportuun
wegens vakantieperiode en politiek karakter.
De sportraad beslist een ‘Sportmarkt/Sportbeurs’ te plannen in de maand mei. Vb
tijdens de week van de sportclub.
Concept: alle sportclubs kunnen een tentje/stand plaatsen tussen sporthal
Hertblock en het gemeentehuis. Er mogen geen dranken, noch eten verkocht
worden. Enkel het uitdelen van flyers, geven van uitleg,… is toegestaan.
In
en
rond
Hertblock
worden
door
de
verschillende
clubs
initiaties/demonstraties georganiseerd.
Er kan een competitie aspect ingelast worden. Kinderen kunnen dmv een
stempelkaart, initiaties volgen en een prijsje winnen. De Sportiefste
Steenokkerzelenaar ontvangt een grotere prijs.
Wei Kemps als parking?
Zaterdag of zondag 6-7, 13-14 of 20-21 afhankelijk van communies.
Alle verenigingen worden aangeschreven om te peilen naar hun interesse.

4. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 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
-

-

De nieuwe subsidie aanvragen werden naar de verenigingen gestuurd.
De opmaak van de bezettingskalenders voor de sporthal en turnzalen is bijna rond.
Alle verenigingen krijgen vóór 1 juli hun bevestigingsbrief.
Patrick vraagt of er beachvlaggen kunnen aangekocht worden met het logo van de
gemeente op, dit als promotie op evenementen die de gemeente ondersteunt. Geert legt
uit dat er sowieso banners voor op Herashekken aangekocht worden. Hij zal de vraag
mbt beachvlaggen bekijken.
Geert geeft een kleine toelichting over een nieuwe dansvereniging die misschien zal
opgericht worden in onze gemeente.

