
Verslag algemene vergadering sportraad 12/06/2013 

Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,       afgevaardigde sportclub 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,  
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester, 
Hendrik Sapijn, secretaris, 
Kevin Buyl,         afgevaardigde school 
Bea Ricour, 
Ellen Vrancx,  
 
Marleen Flamant, schepen,       deskundigen 
Nancy Duyms, administratief bediende,  
 
Verontschuldigd:  
Lital Wuyts,         afgevaardigde school 
 
Afwezig: / 
 
Agenda 
Mededelingen 
Samenstelling sportraad Bever 
Dhr. Fons Van den Berg meldde per e-mail dd. 07/05/2013 dat hij zijn gestelde kandidatuur wenst 
in te trekken. Sportraad Bever neemt hiervan nota. 
De samenstelling van Sportraad Bever zal op de gemeentelijke website aangepast worden. 
 
Statuten sportraad 
De gewijzigde statuten komen ter goedkeuring op de gemeenteraad, in zitting van 17/06/2013 a.s.  
 
Goedkeuren verslag vorige vergadering  
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Overleg en bepalen van doelstellingen/Actieplan(nen)/ Acties bij domein Vrije Tijd (sport) 
i.k.v. BBC 
Volgens ISB is het werken met sportcheques via ocmw/sportclubs perfect mogelijk, dit valt onder 
beleidsprioriteit 4 (kansengroepen). 
 
Bespreking oplijsting sportverenigingen Bever.  
Bespreking beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties binnen het beleidsdomein ‘Vrije Tijd – 
Sport’. 
 
In het kader van de BBC wetgeving werd dit met de sportraad besproken en zal dit verder 
uitgewerkt worden.  
 
 
Oprichting Gecoro 
Door het feit dat er te weinig kandidaten (geen kandidaten vanuit Jeugdraad, cultuurraad en 
sportraad) en deskundigen (1 van de 4) hun kandidatuur stelden, zal er op de gemeenteraad in 
zitting van 17/06/2013 een vrijstelling tot oprichting worden voorgesteld. 
 
Bespreken jaarverslag 2012 
Bespreking jaarverslag 2012. 
Sportraad Bever overloopt de gedane uitgaven en plaatst dit onder het daartoe passende 
hoofdstuk vanuit het sport voor allen decreet.  
Penningmeester legt alle stavingsstukken voor. 
 
Bespreken initiatiereeks zelfverdediging (najaar)  
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 nam contact op met mogelijke lesgever en won volgende info in:  

• Er wordt een pakket van 3 lessen aangeboden. 

• Data en opbouw lessen  
Donderdag 03/10/2013 (1u) van 19u30 tot 20u30 bestaande uit 30’ theorie en 30’ 
oefeningen. 
Donderdag 10/10/2013 (1u) van 19u30 tot 20u30 bestaande uit 10’ theorie en 50’ praktijk. 
Donderdag 17/10/2013 (1u30) van 19u30 tot 21u, nl. 30’ opwarming en 60’ praktijk. 
School voorziet estafette stokken voor laatste les. 

• Maximum aantal deelnemers, speelt geen rol. Liefst een even aantal deelnemers, handiger 
voor praktijkoefeningen. 

• Flyer: 
o Data 
o Duur + opbouw sessies 
o Vermelding van pakket van 3 opbouwende lessen! 
o Locatie: sporthal ‘Ter Plasbeek’ 
o Leeftijd: 16+ 
o Deelname op eigen risico 
o Materiaal: sportschoenen  
o Flyer half september verspreiden 

• Sporthal reserveren (OK) 

• Vergoeding lesgever = te bespreken  

• Jean-Marie checkt voorwaarden en prijzen verzekering bij Sporta. 

• Nancy ontwerpt een document waarbij de deelnemers dienen hun naam in te vullen en te 
handtekenen, is nodig wanneer de deelnemers op eigen risico deelnemen. 

 
Bespreken voorstellen initiatie Nordic Walking 20/10/2013 
 
Sportraad Bever opteert om Nordic Walking of Nordic Walkingclub Vitalys te reserveren voor de 
Nordic Wandeling.  
 
Nancy ontwerpt een voorlopige flyer met inschrijvingsstrook + ruimte voor nodige info. 
 
Evaluatie lessenreeks Yoga  
De voorlaatste les is intussen gegeven. Opvallend is dat het aantal deelnemers sterk gedaald is 
tijdens de weken heen.  
Sportraad Bever beslist een om een anonieme bevraging bij de deelnemers te houden, dit als 
evaluatie. Een verderzetting/herhaling van deze activiteit zal van de respons afhangen. Nancy 
maakt een formulier op.  
 
De sportelfiche wordt overlopen en goedgekeurd. 
 
Voorlopige evaluatie Start To Bike i.s.m Klimax 
Bekende gezichten keren terug, maar wekelijks zijn er toch een paar nieuwe gezichten.  
We merken toch nog steeds een goede opkomst, wat de organisatie pleziert. 
Sportraad Bever beslist om opnieuw zoals in 2012 een kleine attentie te overhandigen aan MTB-
Klimax voor de leuke samenwerking, nl. waardebon ’t Platteland t.w.v. € 60,00. 
 
De sportelfiche wordt overlopen en goedgekeurd. 
 
 
Evaluatie voorbije wandelingen wandelkalender 
Tijdens de Carmoisboswandeling dd. 05/05/2013 mochten we zo’n 20 deelnemers verwelkomen. 
De gids leidde ons door het Bevers bosje, en liet ons kennis maken met enkele typische 
milieuweetjes. Annemie, Ines en Nancy stapten de wandeling mee. 
 



Eco-tuinen dd. 02/06/2013: geen deelnemers vanuit Sportraad Bever. Er namen maar slechts 282 
deelnemers deel. 
 
Tijdens de Steengroevewandeling dd. 09/06/2013 mochten we zo’n 56 deelnemers verwelkomen. 
Een heuse opkomst. De gids nam ons gedurende 8km mee op pad en liet ons ons onder andere 
kennis maken met de bosorchidee. 
 
De sportelfiches worden overlopen en goedgekeurd.  
 
Feedback school omtrent scholenveldloop (SVL)  

− Sportraad Bever vraagt opnieuw aan GBS Ak’Cent om dit op de agenda van de 
personeelsvergadering (lager onderwijs) te plaatsen en het concept met enige aandacht te 
bespreken.  

− GBS Ak’Cent overlegt met ouderraad/oudercomité het eventuele deels of het volledig 
bekostigen van de medailles. Medailles uitreiken aan de eerste 3 lopers per categorie of aan 
iedere deelnemer. Let wel op: totaal aantal deelnemers = 280!!  

− Nancy brieft SC in zitting van 18/06/2013 a.s. en vraagt advies bij Lokale Politiewijk → eind 
juni. Pas wanneer de uitwerking concreet is zal dit terug gekoppeld worden naar de Lokale 
Politiewijk en schepencollege. 

− Infovergadering SVS zal plaatsvinden op donderdag 05/09/2013, Nancy en L.O leerkracht 
zullen dit bijwonen. 

 
Bespreking eventuele verhoging huurtarieven (uurtarief) Sporthal ‘Ter Plasbeek’ voor niet-
Beverse sportclubs 
Het schepencollege nam in zitting van 06/05/2013 nota van het ingediende advies, zij gaan 
akkoord met het voorstel van het wintertarief per uur, het zomertarief uur werd gewijzigd. 

• Voorstel van verhoging uurtarieven voor niet-Beverse sportclubs 

Wintertarief uur: € 15 wordt € 25 

Zomertarief uur: € 12,5 wordt € 18,00 

De nieuwe tarieven worden goedgekeurd op de gemeenteraad in zitting van eind augustus 2013. 
 
Sportraad Bever neemt nota van de nieuwe voorstellen.  
Voor het bepalen van een Beverse vereniging en niet-Beverse vereniging kunnen we ons baseren 
op volgende criteria: 

− Maatschappelijke zetel in Bever 

− X % van het ledenaantal woont in Bever 

− Afgevaardigde sportclub woont in Bever 

− X aantal activiteiten hebben plaats op het Beverse grondgebied. 
 
Nancy vraagt bij de naburige gemeenten het subsidiereglement op. 
 
Voorzitster bespreekt problematiek in verband met het correct gebruik van de sportzaal en richt 
een schrijven vanuit Sportraad Bever aan het schepencollege. 
 
Dorpsfeesten 2013 
Jeugdraad Bever gaat akkoord voor een eventuele samenwerking. 
Hun voorstel: levende kikker 
 
Sportraad Bever vraagt advies aan Bloso of deze activiteit onder een bepaald hoofdstuk kan 
gebracht worden. (Nancy) 
 
Indien Bloso akkoord gaat…:  

− Regelt voorzitster Annemie de contacten met voorzitter jeugdraad Bever. (aanbod, financiële 
aspecten, begeleiding,…) 

− Contacteert Nancy het feestcomité (opmaak programma + reserveren van de nodige ruimte) 



 
Winterwandeling 23/02/2014 
Sportraadlid Hendrik Sapijn heeft het voorstel om een wandeling te koppelen aan de activiteit 
Walmke brand voorgelegd aan Viane Viert (organisator). De organisatie gaat akkoord. 
Wandeling Walmke brand vertrekt om 19u15 aan de kerk van Viane en eindigt aan ’t Aloam (langs 
Edingseweg) en dit onder begeleiding van het Politiekorps van Geraardsbergen. 
 
Sportraad Bever stelt voor om de winterwandeling ervoor te organiseren.  
Voorlopige startplaats: Taverne ’t Platteland (genoeg parkeermogelijkheden), om zo langs de 
rustige wegen naar de kerk van Viane in groep te stappen. Het terugkeren kan in samen in groep 
(op een bepaald uur) of apart gebeuren. 
 
Flyer: Sportraad/Sportdienst Bever kan het ontwerp van Viane Viert gebruiken en aanvullen. Zodat 
de historiek van Walmke brand wat info biedt aan de Bevernaars. 
 
Verdere uitwerking en bespreking op volgende algemene vergadering. 
 
Allerlei 

− Gemeente maakt invorderingsstaat op, gericht aan Sportraad Bever, dit voor het busvervoer 
voor de bowlingnamiddag dd. 16/02/2013 – doelgroep: 50-plussers en mensen met een 
beperking. 

− Vastleggen agenda algemene vergadering sportraad van 21/08/2013 en 04/09/2013 
 
 
 

 
Volgende algemene vergaderingen van de sportraad zullen plaats hebben op  
woensdag 21/08/2013 om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis.  
woensdag 04/09/2013 om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis. 
 


