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Steenokkerzeel, 30 november 2015

Geachte

Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op
maandag 7 december 2015, 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
Advies strategisch meerjarenplan
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
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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
d.d. 07-12-2015 (BSR08/15)

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

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

Skihappening:
De skihappening te Landgraaf kende een matig succes. Er waren 13 deelnemers van
Steenokkerzeel. Op zich verliep de organisatie vlot.

-

Kampioenenhulde:
De algemene vergadering en de kampioenenhuldiging werden op 6/11 georganiseerd.
Opmerkingen:
o De AV was tijdig afgelopen. Extra half uurtje speling komt van pas.
o De kampioenenhuldiging verliep vlot dankzij de pps, catering en 2 bonnetjes,
zangeres,…
o Er waren opmerkingen betreffende het schenken van handdoeken en geen
medailles/trofeeën.
o Ook kwam er een opmerking waarom er geen drankbonnetjes konden worden
aangekocht.

-

Senioreninitiaties: 17/11/15
Er was weinig volk voor de golf (1) en yoga initiatie (4) in de voormiddag. De
wandeling in de namiddag kende daarentegen een groot succes.

-

Sinterklaasactiviteit: 18/11/15 in GC De Corren
De sinterklaasshow kende een groot succes. De zaal was in een mum van tijd
uitverkocht. Naar volgend jaar gaat gekeken worden of er 2 shows kunnen
georganiseerd worden. Ook zal de ticketverkoop pas starten als Den Beiaard
bedeeld is.
Er waren te veel broodjes. Er zijn toch mensen zonder ticket komen opdagen.

3. Activiteiten/programma 2016
-

Kleuterhappening: 16/12/15 in sporthal Hertblock
De organisatie verloopt vlot. Willy en Agnes komen helpen aan de kassa.

-

Bijscholing:
Op 18/1 wordt de bijscholing Vrijwilligers in de sportclub gepland.
Het volledige programma kan in bijlage gevonden worden.

4. Advies strategisch meerjarenplan
In kader van de voorbereiding van de meerjarenplanning en budget voor 2016 wordt
inspraak en advies gevraagd aan de sportraad.
Het overzicht in bijlage geeft een zicht op alle acties die voor sport worden voorzien
(uitgezonderd beheer sportinfrastructuur).
Alle acties werden behaald of zullen dit jaar nog bereikt worden.
Naar volgend jaar toe worden voorlopig alle acties herhaald. De enige verschuiving die
zal plaatsvinden is dat er slechts 1 workshop per jaar zal gepland worden.
De sportraad geeft een positief advies over de werking van dit jaar en eveneens voor het
plan 2016.
5. Data en uren volgende vergaderingen
Maandagen 4/1, 1/2, 2/5 en 6/6/16 om 19u in de vergaderzaal van sporthal Hertblock.
AV 23/03/16 om 19u
6. Rondvraag en varia
-

Het subsidiedossier is voor advies naar de financieel beheerder. Het college van
burgemeester en schepenen zal op 14/12 de verdeling bespreken.

