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VERSLAG BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD 19 SEPTEMBER
Aanwezig
Verontschuldigd
Waarnemer
Verslag

Léon De Wulf, Daniel Claes, Annelies Vanbeneden, Luc Maes, AnnaMarie Pauwels, Kathleen Aché
Roger Decnijf, Johan Trappeniers, Patrick Desmedt
Ann Vannerem, Wim Huygen
Wim Huygen

1. Goedkeuring verslag bestuursvergadering 14 juni 2017
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 22 juni 2017
3. Briefwisseling
- Vraag huur GC Colomba eind april-eind mei 2020 door SC Freeball voor BK biljart.
Deze vraag wordt besproken op de beheerraad van GC Colomba op 11/10/2017.
Normaal negatief advies te verwachten.
-

Vervolg grote Kortenberg- enquête:
Op 3 oktober worden de resultaten gepresenteerd aan de adviesraden en
geïnteresseerden bewoners van Kortenberg.
Wij hebben jullie de voorgaande maanden al uitgebreid toegelicht dat jullie in de
volgende stap een cruciale rol spelen. De resultaten worden specifiek aan jullie,
als adviesraad, voorgelegd, met de bedoeling de resultaten vanuit jullie eigen
invalshoek te interpreteren in functie van de charterprincipes. De bedoeling is
dus om op basis van de resultaten van de enquête na te gaan in welke mate voor
jullie beleidsdomein de charterprincipes werden nageleefd en of er op dat vlak
suggesties tot verbetering zijn. Deze beide elementen (feitelijke analyse +
aanbevelingen) bezorgen jullie dan aan de Charterstuurgroep
(charterstuurgroep@kortenberg.be). De resultaten van de enquête én jullie
adviezen worden tenslotte verzameld in de Chartertoets 2018, die voor het
nieuwe gemeentebestuur dat vanaf 1 januari 2019 aantreedt, een belangrijke
leidraad vormt bij het opstellen van het beleidsprogramma.
Praktische gegevens
Presentatie grote Kortenberg-enquête, dinsdag 3 oktober om 19 u. in OC
Berkenhof, Beekstraat 25, 3070 Kortenberg
Officiële uitnodiging volgt nog…Wie gaat er?
Een aantal bestuursleden zullen aanwezig zijn.

4. Erkenning sportvereniging Kortenzoo
Zaalvoetbalploeg, vereniging voldoet aan alle voorwaarden.
Officieel advies voor de erkenningsaanvraag wordt opgesteld en ondertekend door
de voorzitter: Léon de Wulf.

5. Scholenveldloop 29 september 2017
Overlopen draaiboek:
- Opbouw avond er voor
Luc, Daniel en Patrick (?)
- Aanwezigen dag zelf – taakverdeling
Daniel – 1e graad
Léon – 3e graad
Anna-Marie – vrij
Praktisch:
- Doorschuiven feestzaal naar sporthal behouden via buitenzijde (tenzij regenweer)
- Foto voor de banner organiseren per reeks voor de start als iedereen in het
startvak klaar staat. Fotograaf wordt nog gezocht
- Vragen om de schoenen uit te doen tijdens de Yoga in de sporthal
- Vak van fietsen voor Mater Dei mag kleiner

6. Varia
Wim:
- Toelage adviesraad: nodige documenten overgemaakt aan financiële dienst.
- Metingen b-veld voetbal Kortenberg, verder opvolging nodig tijdens de winter =>
implicatie voor keuze kunstgrasveld beïnvloedt, sowieso A-veld. Opstart dossier
best dit najaar voor inplanning mei-juli 2018.
Ann:
- Subsidies: online formulier indienen is verwarrend op het einde, na te kijken.
Aanvraag subsidies stond in de nieuwsbrief, best ook nog per mail naar alle
verenigingen versturen.
Anna-Marie:
- Eetdagen Berkenhof: vaste gebruikers maken zich zorgen dat als ze begin 2018
hun restaurant dag niet kunnen organiseren ze deze ook niet gaan kunnen
organiseren begin 2019.
Léon:
- Bij FC Kortenberg Meerbeek United zijn een heel aantal inschrijvingen nog niet
betaald. Daar zitten ook heel wat kinderen bij waarvan het inschrijvingsgeld door
het Welzijnshuis betaald wordt. Binnen de voetbalclub wordt gecommuniceerd
wie voor eind van september niet betaald heeft mag tijdelijk niet meer spelen. Na
te vragen bij Welzijnshuis wat de effectieve situatie is.

