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Steenokkerzeel, 20 december 2012
Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
donderdag 03 januari 2013, om 19 uur in het gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te
Steenokkerzeel.

Dagorde :
1. Verslag vorige vergadering
2. Evaluatie activiteiten
3. Activiteiten 2013
4. Rondvraag en varia
5. Data volgende vergaderingen

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. 03-01-2013 (BSR01/13)
Aanwezig: Rony Huyghebaert, Willy Elskens, Wout Verschueren, Sonja De Coster, Sara De
Pauw, schepen Geert Laureys en Amy Gille.
Verontschuldigd: Arlette Roekens en Marie-Louise Pée
De voorzitter wenst alle leden het beste voor 2013.
De voorzitter verwelkomt de nieuwe schepen bevoegd voor sport Geert Laureys en hoopt op
een goede samenwerking naar de toekomst toe. Dat we op een open manier kunnen blijven
discussiëren en op een positieve wijze mogen samenwerken. Tevens wil de voorzitter nieuwe
kandidaat bestuursleden via de verenigingen warm maken om toe te treden tot de sportraad.
De leden van de sportraad en schepen Laureys stellen zich even voor.
1. Goedkeuring van het verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten
-

Kleuterhappening: 19/12/12 in sporthal Hertblock
Bij kleuterhappening waren 198 kinderen. Dit is een recordopkomst (40 meer dan
vorig jaar).
Amy stelde wel vast dat tal van ouders de blauwe hoesjes voor de schoenen ter
bescherming van de sportvloer weigerden aan te trekken. Eveneens dat er steevast
opmerkingen dienden gegeven te worden ivm eten en drinken in de zaal, ondanks dat
die vooraf gecommuniceerd werd.
Daarnaast had Amy maar gerekend op een opkomst van 160 kinderen max. Vermits
alle kinderen bij het naar huis gaan een drankje en koek krijgen, diende er nog snel
koeken bijgehaald te worden.
Bij het grimeren en ballonnenclown stonden lange files.
Tot slot kon worden vastgesteld dat er een 30 tal kinderen waren die niet woonachtig
zijn in de gemeente (wel hier naar school gaan, of bij de grootouders - die wel
woonachtig zijn in de gemeente - verblijven op woensdagnamiddag).
Naar de editie van 2013 wordt onderzocht of in 2 sessies kan gewerkt worden.

3. Activiteiten/programma 2013
-

-

-

-

Scholensportdagen:
o 24/01/13: 3de graad: avonturen + golf
o 31/01/13: 2de graad: avonturen + golf
o 28/02/13: 1ste graad: speeldorp
Schaatsen: 6 februari 2013
Op woensdagnamiddag 6/02 gaan we opnieuw schaatsen met alle kinderen
tussen 6 en 12 jaar.
De kostprijs bedraagt €3 per kind (inschrijven via ticketgang of aan de balie).
Hierin inbegrepen zijn het busvervoer, 2,5u schaatsen en 1 drankje.
Workshop:
Op donderdag 7 februari 2013 organiseert de sportdienst een bijscholing voor trainers,
coachen,… van onze plaatselijke sportclubs.
Deze workshop handelt over communicatie, meer bepaald de communicatie tussen
coach-atleet: hoe conflictsituaties kunnen opgelost worden, hoe een goed teamoverleg
kan georganiseerd worden,… Daarnaast worden ook de verschillende coachstijlen
(houdingen van de coach tov de sporters) toegelicht.
De bijscholing vindt plaats in de polyvalente zaal van GC De Corren (Van
Frachenlaan 24A te Steenokkerzeel) en dit van 19u tot 22u.
Deze workshop wordt volledig gratis aangeboden door het gemeentebestuur.
Let op! Inschrijven is wel verplicht via het inschrijvingsformulier.
Kleutersportkamp: 11 t/m 15 februari 2013
Vanaf maandag 7 januari kan worden ingeschreven voor de sportkampen van
2013. Vermits we vorig jaar 90 kleuters konden verwelkomen is de sportdienst
nu reeds volop voorbereidingen aan het treffen om het kamp zo goed mogelijk te
plannen. Monitoren zijn reeds aangeschreven (reeds 8 kandidaten, nog geen voor
en na). Programma staat bijna op punt. Afsluiter ligt vast. Initiatie door HWA
Rang. Bankjes kunnen van de school geleend worden.

4. Rondvraag en varia
-

-

Op 6 februari vindt de Provinciale sportprijs plaats. Amy schrijft de deelnemende
leden in.
Amy werkt vanaf 1 januari halftijds. Hopelijk wordt er snel een vervanger aangesteld
zodat de activiteiten/taken niet in het gedrang komen.
Vandaag heeft Amy de werkmannen een rondleiding gegeven in Hertblock
betreffende het schilderen van de deuren. Hopelijk kan deze grote klus in het voorjaar
aangepakt worden.
Wout meldt dat er een lamp stuk is in de vechtsportenzaal.
Op 25 januari vindt de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie plaats.

5. Data volgende vergaderingen
7/02 (20u), 7/03, 2/05, 6/06
Deze vergaderingen vinden steeds plaats om 19u in de Rubenszaal uitgezonderd op
27/03/13 in sporthal Hertblock.

