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VERSLAG BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD donderdag 2 juni 2016
Aanwezig
Verontschuldigd
Waarnemer
Verslag

Léon De Wulf, Daniël Claes, Annelies Vanbeneden, Katleen Aché, Johan
Trappeniers
Anna-Marie Pauwels, Patrick Desmedt, Roger Decnijf, Luc Maes
Ann Vannerem, Wim Huygen, Mathias Bitzer
Wim Huygen

1. Goedkeuring verslag bestuursvergadering 3 maart 2016
2. Briefwisseling
Sport Vlaanderen: indienen jaarrekening 2015 voor subsidies.
3. AV sportraad donderdag 9 juni
Uitnodigingen vertrokken.
Locatie: De zolder => afspraken voor sleutel en drank in orde.
Presentatie: 2015 overlopen en aan te passen. Daniël bezorgt financieel overzicht.
Nadien stuurt Wim voorstel presentatie door.
Spreker Rode Kruis Kortenberg ivm AED en opleidingen najaar komt in orde.
Bij aankomst en na aftekenen ontvangt men twee bonnetjes voor een drankje.
Niet aanwezig: Johan, Anna-Marie, Luc
Afspraak ter plaatse: 19u00-19u15
4. Verhuurkalender sporthallen
Op maandag 9 mei ging de vergadering door. Voor alle zalen behalve de sporthal van EK
zijn de kalenders rond. Het is nog wachten tot de basketbalclub al zijn
competitiewedstrijden kan inplannen om de kalenders allemaal definitief goed te
keuren. Dat zal voor het college van vrijdag 1 juli zijn.
Nadien stuurt Wim alle gebruikers nog de laatste versies rond en uitleg betreffende het
ingeven van de bekomen reservaties.
5. Scholenveldloop 30 september
Theatervoorstelling ‘De ballen van Balthazar’ gemaild met vraag en voorwaarden.
Andere voorbereidingen worden stilaan opgestart.
Enkel nog een sportieve activiteit voorzien: afgelopen jaren Zumba, ropeskipping, line
dance. Ideeën dit jaar?
Men is het er over eens om dit jaar nog eens een gevechtsport te proberen. De vraag
wordt gesteld aan Karateclub Groot-Kortenberg en Thai Ko Gym.

6. Varia
Wim
- Fiets- en wandelhappening: zondag 5 juni gemeenteschool De Regenboog.
Iedereen uitgenodigd!
- Opening loopomloop Zaventem-Kortenberg eind april. Léon en Ann waren aanwezig
op de officiële opening.
- Renovatie inkom Colomba. Start in de week van 6 juni, vanaf maandag 13 juni zeker
niet meer toegankelijk via hoofdinkom.
Mathias Bitzer
Woont deze bestuursvergadering bij in het kader van een onderwijsopdracht. Op het
einde van de vergadering wordt er een groepsfoto genomen met Mathias.

Volgende vergadering: nog vast te leggen half september 2016

