
Verslag algemene vergadering sportraad 02/05/2013 

Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,       afgevaardigde sportclub 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,  
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester, 
Hendrik Sapijn, secretaris, 
Kevin Buyl,         afgevaardigde school 
Ellen Vrancx,  
 
Marleen Flamant, schepen,       deskundigen 
Nancy Duyms, administratief bediende,  
 
Verontschuldigd:  
Ellen Vrancx,         afgevaardigde school 
 
Afwezig:  
Bea Ricour,         afgevaardigde school 
Lital Wuyts,   
Fons Van den Berg,        geïnteresseerde burger 
 
Agenda 
Mededelingen 
 
Goedkeuren verslag vorige vergadering  
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Aanduiding van de functies binnen de sportraad 
Samenstelling Sportraad Bever (Cfr. website) 
Er werd unaniem gestemd. 
 

Samenstelling  Vertegenwoordiging 

 Wielant Annemie, voorzitter  Geïnteresseerde burger, ex VC Bever 

 Krikilion Jean-Marie, ondervoorzitter  Peloteclub Bever 

 Sapijn Hendrik, secretaris  FC Excelsior 

 Van Ruyskensvelde Ines, Penningmeester  ex VC Bever 

 Buyl Kevin, lid      Afgevaardigde school Ak'Cent 

 Ricour Bea, lid  Afgevaardigde school Ak'Cent 

 Van den Berg Fons, lid  Geïnteresseerde burger  

 Vrancx Ellen, lid  Afgevaardigde school Ak'Cent 

 Wuyts Lital, lid  Afgevaardigde school Ak'Cent 

 Flamant Marleen  Schepen van sport 

 Duyms Nancy       Gemeentelijk ambtenaar 

 
Statuten sportraad 
Tijdens de zitting worden de huidige statuten overlopen.  
De statuten zullen aangepast worden in functie van BBC, het nieuwe decreet en sportplan. 
 
Evaluatie dauwwandeling en gezond ontbijt dd. 01/04/2013 
Er namen maar liefst 47 deelnemers deel. Zowel de sportdienst/sportraad als dienst vrije tijd 
mochten heel wat positieve reacties ontvangen.  
 
Aangezien dit een sportelactiviteit is, overloopt men de opgestelde sportelfiche. Sportraad gaat 
akkoord.  
 



 
Feedback overlegmoment met ISB van 30/04/2013 a.s.  
Door samenspel scoren met een lokaal sportbeleid: 4 beleidsprioriteiten + BBC 
 
BBC (Beleids- en beheerscyclus) = Beleidvisie over 6 jaar weergeven, nl. 2014 – 2019. 
Subsidies Bloso worden berekend op het bevolkingsaantal dd. 01/01/2012 
 
Advies voorlopige beleidsdomeinen BBC 
De schepen van Sport, tevens ook de bevoegde schepen van Financiën lichtte de voorlopige 
beleidsdomeinen toe. 
BD 1: Algemene financiering 
BD 2: Interne Zaken 
BD 3: Burger en Welzijn 
BD 4: Gemeentegebied en Ruimtelijke Ordening 
BD 5 : Onderwijs 
BD 6: Vrije Tijd  
 
Sport zou een beleidsveld worden onder het beleidsdomein 6 ‘Vrije Tijd’”. 
 
Sportraad Bever geeft gunstig advies. 
 
In het kader van de BBC wetgeving werd dit met de sportraad besproken en zal dit verder 
uitgewerkt worden.  
 
Sportdienst informeert bij ISB of het werken met sportcheques via ocmw/sportclubs mogelijk is 
onder beleidsprioriteit 4 (kansengroepen) en een eventuele andere aanpak. 
Sportraad Bever zal op de volgende raad van bestuur het gemeentebestuur adviseren betreffende 
de aanpak en uitwerking op een haalbaar niveau wat betreft het invullen van de beleidsprioriteiten. 
 
Nancy bezorgt aan de sportraadleden het subsidiereglement en een oplijsting van alle 
sportverenigingen in Bever.  
 
Concrete afspraken i.v.m. lessenreeks yoga: bespreking, voorlopige evaluatie 
Intussen zijn er al 3 lessen gegeven. Tijdens de 1e les mochten we 15 deelnemers verwelkomen, 
2e en 3e les telkens 11 deelnemers.  
Nancy verzorgt elke les het secretariaat. Een eventuele afwezigheid van haar wordt opgevangen 
door een sportraadlid, mits tijdige verwittiging. 
 
Bespreken initiatiereeks Aikido/zelfverdediging 
Dhr. Ricupero (recht tegenover Marie-Elise) wenst een aantal lessen zelfverdediging te geven.  
Voorbeeld: men wil jouw handtas op straat stelen, hoe verdedig ik me? 
Aangezien de sporthal vrij is op donderdagavond kan dit gerust dan plaatshebben. 
Kevin neemt contact op met vernoemde persoon en vraagt meer info, nl.: 

• Hoeveel lessen kunnen er gegeven worden? 

• Kostprijs? 

• Periode + mogelijke uren? Liefst najaar (woensdag-/donderdagavond) 

• Duur sessie? 

• Afspraken? 
 

Dit item wordt verder besproken en uitgewerkt tijdens de volgende sportraad.  
 
Start To Bike i.s.m Klimax 

− Flyer werd bedeeld op 02/05/2013 

− Promotie: ook in informatieblad + gemeentelijke website 

− Vermeld op www.sportelen.be  

− Het zou fijn zijn mocht er elke week enkele sportraadleden meefietsen 
 



Wandeling met initiatie Nordic Walking 20/10/2013 
Antwoord Nordic Walking 
Beste, 
Dit kan zeker nog. De prijs die wij hanteren is 125 euro (excl. btw)/initiatie van 1u30- max. 15 
personen inclusief de materialen. Indien u meer personen heeft kunnen wij zeker meer lesgevers 
voorzien. 
Indien u nog verdere vragen heeft, hoor ik het graag. 
 
Antwoord Nordic Walkingclub Vitalys 
Beste, 
op 20/10/2013 zou het zeker mogelijk zijn om dit in te plannen. 
De hoeveelheid instructeurs en materiaal is afhankelijk van het aantal personen die deelnemen 
aan de activiteit. Voor een idee te geven wat de kostprijs zijn: 
Initiatie-les met 1 lesgever Nordic Walking en Materiaal. 
Groepstarief € 8,- per persoon voor 1h1/2 les, indien u nog materiaal 
(poles) nodig zou hebben komt er nog eens € 3,- bij. Min 6 personen en maximum 20 personen 
per lesgever. Indien u nog vragen hebt kan u mij steeds vinden via mail of tel. Verder kunt u steeds 
terecht voor meer informatie via onze website:  
www.nordicwalkingclubvitalys.be 
Met vriendelijke groeten 
Christopher van Eijnsbergen – 0499334246 
 
 
Sportraad stelt voor om te werken met voorinschrijvingen, bv. Inschrijven tot 01/10/2013. 
Nancy informeert bij de contactpersonen nordic walking, over welke info wij moeten beschikken 
van de deelnemers (bv. Lengte,…) 
Nancy informeert ook eens bij ‘Op Tournee’ (GPS-toestellen – Geraardsbergen) naar mogelijke 
contacten. → OK 
 
Andere wandelingen…  
Sportraadleden overlopen de wandelkalender en bespreken wie welke wandeling meestapt. 
Wegen te veel activiteiten tijdens het weekend 01/06 – 02/06, zal er waarschijnlijk niemand 
deelnemen aan de eco-tuinendag. Nancy brengt dhr. Bart Roelandt op de hoogte.→ OK (tel. 
06/05/2013) 
 
Feedback school omtrent scholenveldloop (SVL)  

− Nancy brieft SC en vraagt advies bij Lokale Politiewijk → eind juni 

− Lital brengt dit kort ter sprake op de volgende personeelsvergadering. 

− Inschrijving bij SVS is OK. 

− GBS Ak’Cent ontwerpt een eventueel winnaarsdiploma, die naast elke brevet die elke 
deelnemer ontvangt, aan de 3 eerste lopers wordt uitgereikt. 

− Nancy polst bij SVS naar de andere alternatieven die in aanmerking komen.  
cfr. Mail dd. 22/03/2013: Nancy nam contact op met Inge (SVS), hoe je het aankleed speelt 
geen rol het belangrijkste is dat elke leerling zijn afstand per geboortejaar loopt. 

 
Bespreking eventuele verhoging huurtarieven (uurtarief) Sporthal ‘Ter Plasbeek’ voor niet-
Beverse sportclubs 
Op vraag van de bevoegde schepen werd op de algemene vergadering van de sportraad, dd. 
02/05/2013, volgend agendapunt besproken. 
Sportraad Bever adviseert het volgende: 

• Voorstel van verhoging uurtarieven voor niet-Beverse sportclubs 

Wintertarief uur: € 15 wordt € 25 

Zomertarief uur: € 12,5 wordt € 22,50 

De sportleerkrachten van GBS Ak’Cent stellen regelmatig vast dat hun eigen materiaal door de 
verschillende sportclubs, vaak niet-Beverse sportclubs, gebruikt wordt voor hun activiteit(en). 



Sportraad Bever adviseert om hierop nogmaals aan te dringen bij alle sportclubs, en eventueel een 
paragraaf hierover te vermelden in het reglement en/of overeenkomst. 
 
Allerlei 

− Overlopen sportelfiches voorbije sportelacties (bowlingnamiddag + dauwwandeling) 

− Er wordt voorgesteld om een Sport-ideeënbus te plaatsen aan het gemeentehuis/sporthal. 

− BC Bever: badmintonbelijning, oranje belijning besteld bij Janssen Fritsen en geleverd. Nancy 
maakt afspraak met Marjan en Dirk (werkmannen). 

− Wandelkalender 2013 werd bedeeld door B-Post op 12/04/2013 samen met het 2e deel van de 
evenementenkalender.  

− Nieuwsbrief vs Facebookpagina 
Nancy informeert of het gebruiken van een facebookpagina een goede verantwoording is bij 
Bloso en Provincie Vlaams-Brabant. 

− Unihockey – Idema: hockey sticks zijn intussen besteld en geleverd.  

− Pelote Club Bever deelt mee dat er op 27/07/2013 een Beker van België wordt gespeeld voor 
de miniemen. Er zal een tornooi georganiseerd worden met 8 ploegen en de bekers zullen ’s 
avonds uitgereikt worden. 

 
 
 

 
Volgende algemene vergadering van de sportraad heeft plaats op Woensdag 12/06/2013 om 
19u30 (enkel bespreking BBC en Jaarverslag 2012 Bloso) 
 


