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Steenokkerzeel, 22 augustus 2016

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 29 augustus 2016, om 19 uur in de vergaderzaal van sporthal Hertblock te
Steenokkerzeel.

Dagorde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verslag vorige vergadering
Evaluatie activiteiten
Programma 2016
40 jaar sportraad
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
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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 29-08-2016 (BSR05/16)

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

1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
Patrick ontvangt nog steeds geen bijlagen.
2. Evaluatie activiteiten
-

Sporthal Hertblock 20 jaar
Sporthal Hertblock werd op 29 juni 20 jaar. Tijdens de week rond de 29e werden appels
uitgedeeld in de sporthal. Er werden positieve reacties ontvangen omtrent dit initiatief.

-

Sportkampen Zomer
De sportkampen waren opnieuw een succes.
De deelnemersaantallen van de voorbije 5 jaar.
2016 - SK4: 82, SK 5: 43, SK 6: 76, SK 7: 46 - totaal: 247
2015 - SK4: 75, SK 5: 43, SK 6: 108, SK 7: 45 - totaal: 271
2014 - SK4: 88, SK 5: 31, SK 6: 82, SK 7: 48 - totaal: 249
2013 - SK4: 106, SK 5: 35, SK 6: 91, SK 7: 45 - totaal: 277
2012 - SK4: 82, SK 5: 33, SK 6: 63, SK 7: 45 - totaal: 223

3. Activiteiten/programma 2016
-

Sportdag gemeente en OCMW personeel: 8 september 2016
Dit jaar vindt de sportdag in Keerbergen en Tremelo plaats.
De inschrijvingen kunnen nog tot 31/8. Er wordt dienstvrijstelling verleend en
het bestuur betaalt de deelnameprijs.

-

Vitamin
Deze sportdag voor gehandicapten vindt plaats op donderdag 15 september 2016.

-

Senior Spelen: 22 en 23 september 2016
Alles verloopt volgens plan.
Het concept voor de wandelaars wijzigt iets: de wandelaars worden per bus
gedropt op verschillende plaatsen en dienen van daaruit naar Blankenberge te
stappen. Rony stelt de kustwandelroute voor.
Momenteel zijn er 21 deelnemers voor donderdag en 63 voor vrijdag.
Een maximum van 100 per dag wordt toegelaten.
Medewerkers aanmeldingen: Sonja en Wout do+vr, Willy en Sonja do, Patrick vrij

-

Scholenveldloop: 29 september 2016
De scholenveldloop vindt plaats op 29 september 2016. Woensdag 7/9 wordt met de
scholen een overleg georganiseerd. De gemeente zorgt voor Rode Kruis-post, flesje
water en busvervoer voor de 1ste graad,… Via SVS wordt een appel verkregen.
De omloop start – net zoals vorig jaar – op het C-veld op een bredere start (hoger aantal
kinderen) te bekomen.
Er wordt voorgesteld om een loop voor leerkrachten, voorlopers, ouders te organiseren.
Medewerkers: Willy, Kim, Patrick en Rony en Amy vanaf 9u, CBS en Sonja vanaf 13u.

-

Zwemlessen voor 50 plussers:
Vanaf 30 september vindt opnieuw een zwemreeks voor 50 plussers plaats.

-

Skihappening:
De Regio Noord organiseert op 3/11/16 een skihappening naar Landgraaf.

-

Kampioenenhulde:
De algemene vergadering (19u) en de kampioenenhuldiging (20.30u) zullen op vrijdag
18 november in De Corren georganiseerd worden.
In Den Beiaard staat een artikel en alle verenigingen worden aangeschreven.
’t Vosje heeft voorgesteld om het intermezzo en slot te voorzien.
Geert neemt opnieuw de presentatie voor zijn rekening. Via pps zullen alle prestaties
geprojecteerd worden.
Trofeeën, medailles en een oorkonde worden aan de kinderen (tot 14 jaar) uitgereikt.
Voor de volwassenen wordt geopteerd voor een - met het gemeentelijk logo –
geborduurde badhanddoek.
Er worden 2 drankbonnetjes per kop uitgedeeld.
CD en muziek voorzien voor na de hulde.

4. 40 jaar sportraad
In 2017 bestaat onze gemeentelijke sportraad 40 jaar!
Om dit te vieren zal er een activiteit georganiseerd worden.
De sportraad beslist een ‘Sportmarkt/Sportbeurs’ te plannen in de maand mei.
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.
De volgende clubs hebben hun medewerking reeds toegezegd:

o Jiu jitsuclub Okinawa
o KSVO
o KFC Perk
o Super8
o feMma
o Spartana
o Turnclub Gezond en Edel
o Iai Do
o VKMF Krav Maga
o Sportlief!
o ZvbLiga (Molekens en ’t Kliekske)
o B52’s
o Den Dam
o Seniorobics
Er worden geen andere verenigingen dan zij die lid zijn van de sportraad
uitgenodigd.
Standen/tentjes middenstandsraad?
Volgende vergadering wordt dit punt uitgebreid besproken.
4. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 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 door de meeste verenigingen binnengebracht. De
deadline is woensdag.
Zaalwachter Daniel Stillemans gaat met pensioen vanaf 1 september.
De vrijtijdsgids werd bedeeld. Wout heeft een klacht daar er geen foto van zijn club
gepubliceerd is, ondanks dat er een fotograaf is langsgeweest. Amy zoekt het uit.
Het college heeft de verschillende werkingen van de adviesraden bekeken en beslist om volgend voorstel
voor te leggen aan de adviesraden:
1. Beslist om volgend voorstel voor te leggen aan de adviesraden:
Per legislatuur kan een adviesraad ervoor kiezen om
A enkel de adviesfunctie op te nemen of
B naast de adviesfunctie ook evenementen te organiseren.
Indien de adviesraad voor optie B kiest, is het de bedoeling dat ze in hoofdzaak evenementen
organiseren met gemeentelijk budget (geen toelage, uitgezonderd de jeugdraad die wel met toelage
werken). Ze mogen echter een eigen rekening openen en fondsen verwerven, deze kunnen enkel
gebruikt worden voor volgende zaken:
 Activiteiten organiseren die open staan voor de inwoners van Steenokkerzeel, of een extra
dimensie toevoegen aan een bestaand gemeentelijk evenement.
 Eigen vrijwilligerswerking (vb t-shirts voor medewerkers, bedankingsetentje,...)
 Een goed doel met een link met de gemeente Steenokkerzeel.
 Materiaal aankopen. Dit materiaal moet gratis ter beschikking worden gesteld aan de andere
adviesraden. Als de adviesraad stopt met het organiseren van evenementen, wordt het
materiaal overgedragen aan de gemeente.
De rekening van de adviesraad moet transparant zijn, éénmaal per jaar in juni wordt een financieel
verslag van inkomsten en uitgaven van het voorbije jaar voorgelegd aan het college van burgemeester
en schepenen. Het college kan bij vermoeden van slecht beheer extra controles doen tijdens het jaar.
Rekeninghouders zijn de voorzitter en de penningmeester van de adviesraad. Dit kan nooit een
mandataris of ambtenaar zijn.
Al deze zaken worden vastgelegd in een afsprakennota die ondertekend wordt door de voorzitter en
penningmeester van de desbetreffende adviesraad en geldig is voor de duur van de legislatuur.
2. De financiële controle moet gecoördineerd worden door de ambtenaar die mee in de respectievelijke
adviesraden zit.

De sportraad bespreekt dit punt uitvoerig en wenst hier de volgende vergadering verder
op in te gaan na wat meer uitleg van schepen Laureys.

-

-

-

-

Wout zegt dat de tatami opnieuw zware beschadigingen heeft opgelopen. Hij stelt dat
er in de nabije toekomst toch een 6-tal matten dienen aangekocht te worden daar de
slijtage te groot wordt. Op 25/9 wordt de zaal volledig gepoetst en de matten gekleefd
door de zaalwachters. Amy kijkt na wat budgettair mogelijk is qua aankoop.
Herwig stelt dat de omnisportvloer beschadigd is.
Herwig kaart aan dat er een probleem was met de zaalbezetting op 3/7. HWA Rang
hadden de terreinen dit waren voorbehouden voor B52’s ingenomen. De zaalwachter is
niet tussengekomen. Herwig is dan zelf tot een vergelijk gekomen met HWA Rang maar
betreurt de gang van zake. Amy verduidelijkt dat de nodige actie werd ondernomen naar
HWA Rang en de zaalwachter toe. De zaal werd niet aangerekend aan B52’s.
Willy betreurt het feit dat Geert van Spartana de ballen uit het plafond van de sporthal
kwam verwijderen tijdens de curve-bowls en badminton initiaties. Tevens heeft hij
houten latten op elkaar genageld in de zaal. Amy was hier niet van op de hoogte. Aan
Geert zal gevraagd worden dit voortaan te doen tijdens vrije momenten en met
medeweten van de sportdienst.
Rony zegt dat de petanquehal er vuil bijligt.
Sonja vraagt of het waar is dat leden van de cultuurraad De Corren 1 maal per 2 jaar
gratis krijgen. Kan dit uitgebreid worden naar de andere verenigingen?
Patrick stelt dat de voetbalterreinen van KFC Perk en KFC Melsbroek er zeer goed
bijliggen. Er wordt gezegd dat de gemeente een kunstgrasveld zou aanleggen. Klopt dit?
Is het waar dat de herlokalisatie van KFC Melsbroek opnieuw werd uitgesteld? Amy
zoekt dit alles uit.

