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Mathias Bitzer
Ann Vannerem, Wim Huygen
Wim Huygen

1. Toelichting plannen voetbalinfrastructuur Minneveldstraat
Bewoners Minneveldstraat eisen een brede impactstudie/analyse op verschillende
elementen: mobiliteit, milieu, rust, patrimonium, etc. Iedereen is het er over eens
dat een voetbalinfrastructuur aan de andere zijde van de Prinsendreef interessanter
is en veel minder storend is voor de buurtbewoners. Deze piste wordt verder
onderzocht ook al is hiervoor in het verleden een negatief advies over uitgesproken.
2. Goedkeuring verslag bestuursvergadering 10 december 2015
3.
-

Briefwisseling
Risicovechtsportplatform (http://www.vechtsportplatform.be/clubactie-2016)
Aanvragen gemeentelijke toelagen turnverenigingen
Circus en straattheater: interessant voor scholenveldloop, iedereen akkoord (ter info
vrijdag 30 sep). De datum werd ook reeds bezorgd aan de scholen.
Opmaak brief Vlaamse regering mbt toekomst regiowerking

4. Kampioenenviering
Over algemeen veel positieve reacties: locatie, animaties zijn meerwaarde.
Interne opmerking: veel kampioenen worden gehuldigd in de Masters categorie.
Eventueel kan het reglement aangevuld worden voor volgende jaren met artikel
waarbij elke competitie/wedstrijd een minimum deelname moet zijn van 4
verschillende clubs. => nadeel moeilijk te controleren… willen we dit? Te bespreken
voor de volgende sportraad.
Financieel:
Cadeaubonnen
=> 550 euro
Handdoeken
=> 259 euro
Huur Karterzaal
=> 70 euro
Totaal
=> 879 euro
Streekproductenmanden => ander budget
5. VT-werkingsverslag 2015
Op 3 februari 2016 ging het overleg met voorstelling VT-werkingsverlsag 2015 door.
Enkele cijfers en overzicht activiteiten, voeg ik bij verslag.

6. Contactmoment sportraden sportregio Dijle & Hageland
Datum: 15/02/2016: 20u-23u
Locatie: Craywinkelhof Lubbeek
Concept: Netwerk- en infoavond voor sportraadbesturen.
•
Starten met een spreker met beamer en scherm voor een uurtje: Kevin van
ISB over de sportraad van de Toekomst.
•
Daarna 1 drankje aanbieden (fris, wijn, bier, of Lubbeeks streekbier: Kraaike)
en dan zouden we de stoelen willen herschikken voor een uurtje speeddating
als netwerkconcept.
7. Loopomloop
Plaatsing loopomloop Zaventem-Kortenberg is gebeurd + bepijling.
Vanuit parking Boogstok naar fietspad langs spoorweg, daar verbinding met
looproute Zaventem.
- blauwe lus 10 km (keerpunt bijna aan Boogstok)
- groene lus 5 km (tot aan begraafplaats Nossegem en terugweg via spoorweg)
Opening op zaterdag 30 april.
Onze eigen omloop in Everberg/Meerbeek? Patrick blijft dit verder opvolgen.

8. Varia
Wim
- toelichting project Vlabus wat te bieden?
- projectoproep Sport Vlaanderen – met regiowerking dossier indienen twv € 3000
(Lacrosse initiaties in scholen/sportkampen => Lacrosse club in Lubbeek)
- Regiobestuur => zie briefwisseling + activiteit senioren aanpassen. Ipv
regiowandelingen opteren we voor een jaarlijkse uitstap naar… (2016 = zee) gepland
op dinsdag 20 september. Volgende week ga ik persoonlijk sportprogramma 2016
voor senioren toelichten tijden seniorenraad.
- timing en inhoud AV? eind mei/begin juni?
Maandag 30 mei komt als best passende datum naar boven. OC De Zolder is dan
vastgelegd van 18u tot 23u. Verder wensen we het officiële gedeelte zo kort mogelijk
houden en enkel bijkomende nuttige informatie doorgeven. Er is wel algemene
interesse in een spreker die uitleg kan geven over al dan niet hartscreening of
algemene screening, het gebruik van defibrillator, mogelijkheid tot opleiding, etc.
Wim bekijkt of hiervoor iemand te vinden is.

Léon
Stand van zaken Sporting Kortenberg – Standaard Meerbeek en samenwerking.
Situatie zit moeilijker in elkaar door vertrek Peter Lievers en de komst van nieuwe
bestuursploeg in Sp Kortenberg. Er blijven gesprekken doorgaan. Meerwaarde om als
gemeente nog eens alle clubs samen aan tafel te brengen en stand van zaken
bespreken.
Patrick
Situatie tennisinfrastructuur en club in Leliehof. Natuurpunt neemt over. Er is een
overeenkomst waarbij de tennisclub de infrastructuur al zeker minimum 7 jaar mag
gebruiken. De uitbater van de cafetaria heeft zowel de tennisclub als de wandelaars

en fietsers nodig om uit de kosten te komen. Het is wel degelijk de bedoeling van
Natuurpunt om van de site een belevingscentrum te maken.
De tennisclub informeerde of de gemeente geen cofinanciering van een ballon zou
aangaan.

