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SPORTRAAD LIEDEKERKE – VERSLAG AV 14-11-2017 

 LOKAAL: raadzaal gemeentehuis BEGIN: 20u00 

AANWEZIG: zie aanwezigheidslijst bijlage 

VERSLAG 

1. Goedkeuring van het verslag van vorige vergadering 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Toegekende subsidies 
- zie tabel in powerpoint  
- betaling wordt voorzien voor eind december 
 

3. Viering sportlaureaten 
- op 8 dec om 20u 
- kandidaturen graag tegen 17 november indienen 
 

4. Schoolsportdagen 
- gepland op 17, 19 en 20 april 
- voor de organisatie wordt samengewerkt met Poly-events 
- oproep naar clubs toe voor initiaties, gericht naar 5de en 6de leerjaar, met het oog op 
ledenwerving 
 

5. Demo online reservaties (infrastructuur en materiaal) 
www.reservatie.liedekerke.be 
- software is nog niet voor zien voor de reservatie van het zwembad (volgt later) 
- aanvraag kan ingediend worden van week vooraf, annulaties kunnen gebeuren binnen de 
48u 
- wie reeds een aanvraag deed (seizoensabonnementen) krijgt voorrang en is reeds ingeput. 
Deze clubs ontvingen ook reeds een login vanuit de sportdienst 
- de clubs kunnen nu reeds een aanvraag doen; het grote publiek vanaf januari via een link 
op de website van de gemeente 
Vraag: kan de capaciteit van de verschillende zalen/lokalen … aangevuld worden? JA! Er 
wordt voor deze uitbreiding gezorgd 
 

6. Demo website 
- aandacht voor subsidie-aanvragen en reglementeringen 
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7. Omgevingswerken Bokaal 

- werken zullen gebeuren in april-mei-juni 2018 
- het zou kunnen dat de clubs wat hinder ondervinden 
- ook extra sanitair is voorzien 
 

8. Dakrenovatie van het zwembad is voorzien voor april-mei-juni 2019 
 

9. Project 10 000 stappenclash 
 
Promoten van beweging en sporten in het dagelijks leven. Gemeente Liedekerke neemt deel. 
Proberen om de meeste stappen te registreren van alle Vlaams-Brabantse gemeenten. 
 
Als vereniging  mee werken aan het project en mee helpen om gezondheid en bewegen te 
promoten. Warme oproep om hieraan deel te nemen 
- kan individueel en in clubverband 
- engagementsverklaring wordt nog bezorgd 
- de club kan punten verdienen bij deelname aan actie (via projectsubsidie)   
- Peter van de actie = Sven Ornelis 
website en meer info: www.10000stappen.be 

 
10. Varia 

 - Cafetaria in Bokaal:  
- er zijn 2 kandidaat uitbaters; procedure is volop aan de gang   
  - doel is om te kunnen starten begin januari 
 - oproep aan de gebruikers van de sportzaal 
  - er wordt opgemerkt dat de zaal dikwijls open staat 
- goed afsluiten is de boodschap 
- planning checken is aangewezen! 
- graag de sportdienst melden indien ‘niet gekenden’ zich aanmelden in de zaal 
- presentatie van de vergadering wordt doorgestuurd naar de clubs zodat zij deze bij hun 
vergadering kunnen gebruiken  
 
 
Einde vergadering: 21.00 uur 
verslaggever: Myriam Cobbaert, voorzitter 


