
Verslag algemene vergadering sportraad 04/09/2013 

Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,       afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester, 
Kevin Buyl,         afgevaardigde school 
Bea Ricour, 
Ellen Vrancx,  
 
Marleen Flamant, schepen,       deskundigen 
Nancy Duyms, administratief bediende,  
 
Verontschuldigd:  
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,      afgevaardigde sportclub 
 
Afwezig:  
Lital Wuyts,         afgevaardigde school 
Hendrik Sapijn, secretaris,       afgevaardigde sportclub 
 
 
Agenda 
 
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 
 
Bespreking beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties binnen het beleidsdomein ‘Vrije Tijd – 
Sport’ met de geraamde uitgaven en ontvangsten. 
 
In het kader van de BBC wetgeving werd dit met de sportraad besproken en zal dit verder 
uitgewerkt worden.  
 
Er wordt een tussentijdse evaluatie gevraagd bij ISB wat betreft het luik sport (dd. 09/09/2013). 
 
Bespreken initiatiereeks zelfverdediging (najaar)  

• Vergoeding lesgever = te bespreken (geschenkbon Go-sport → Nancy) 

• Wie kan er aanwezig zijn? Annemie, Jean-Marie 

• Kevin toont op voorhand de zaal aan de lesgever. 

• Jean-Marie checkte voorwaarden en prijzen verzekering bij Sporta (zie bundel). Ines kijkt 
na. 

• 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. => OK 
(voorbeeld start to bike) 

• Bespreking flyer 

• Bedeling flyer samen met de flyer van de initiatie Nordic Walking op 17/09/2013 door B-
post 

 
Bespreken voorstellen initiatie Nordic Walking 20/10/2013 

• Nordic Walkingclub Vitalys is gereserveerd. Betaling achteraf na ontvangst factuur. 

• 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. => OK 
(voorbeeld start to bike) 

• Bespreking ontwerp flyer. 

• Er wordt een deelnameprijs van € 8 gevraagd per deelnemer. Inschrijving geldig na 
betaling.  



• Bedeling flyer samen met de flyer van de initiatiereeks zelfverdediging op 17/09/2013 door 
B-Post 

• Wat nog af te spreken met firma? 
o Uur ter plaatse: 12u in de dorpskern 
o Contactpersoon binnen sportraad: Annemie en/of Jean-Marie + contactpersoon 

binnen MAR 
o Aantal deelnemers doorgeven (na 1/10) 
o … 

• Nog afspraken maken met MAR? 
o Route op papier 
o Aanwezigheid  
o contactpersoon 

• Nancy bezorgt een deelnemerslijst aan Annemie. Wie brengt er zijn rugzakje mee om alle 
pijlen op te ruimen na passage? (klimax vroeg dit in zijn overleg) 

 
Yoga  
Ook na de lessenreeks blijft Yoga bestaan. De lessen gaan nog steeds door op woensdagavond. 
Locatie: container kaatsplein – Bijdrage: € 9,00/les – Uren: 19u30 – 21u 
 
Evaluatie Start To Bike i.s.m Klimax 
Bekende gezichten keren terug, maar wekelijks zijn er toch een paar nieuwe gezichten.  
Dhr. Alain Vandesijpe verontschuldigde zich voor de vergadering. Hij mailde zijn evaluatie door. Hij 
wenst graag onze feedback te ontvangen. 
 
Sportraad Bever bespreekt dit en stelt voor: 
Indien wij nog fietsritten zouden aanbieden, zou het misschien niet slecht zijn om terug te keren 
naar het 1e fietsjaar waar er elke week kleinere tochten van +/- 25km werden aangeboden en 
afgefietst. We kunnen eventueel 2 groepen maken, beginners en gevorderden, waarbij jullie de 
ene groep begeleiden en sportraad/sportdienst Bever de andere groep ook door middel van een 
beurtensysteem. 
Wat betreft de opkomst van deze editie: wij hadden in ieder geval minder deelnemers dan vorig 
jaar, misschien te wijten aan de vakantieperiodes en vaak het warme weer.  We startten vorig jaar 
de eerste ritten met meer dan 40 deelnemers, wat vaak niet zo evident was op de weg. Maar we 
kunnen niemand verplichten om elke week op post te zijn, het is en blijft een vrijblijvende activiteit. 
Dit is zeker en vast een antwoord op de vraag ‘hoe komt het dat de opgebouwde ritten hun effect 
misten’.  
De afstanden en snelheden waren goed, behalve dat sommigen van mening zijn dat de eerste rit 
en de rit die An begeleidde ruim zwaar genoeg waren. 
Ik ga akkoord met de 1e rit, de rit van An vond ik goed en ben van mening dat dit naar het einde 
van de fietsweken wel kan. Ook al meldde An enkele keren de boodschap, er werd niets 
gesignaleerd, sommigen haakten onderweg wel af. 
Wat wij ook merkten was het feit dat als jongeren vooraan fietsten de snelheid hoger lag. 
Misschien kunnen we dit wegwerken door bijvoorbeeld na een tussenstop de laatst gearriveerden 
vooraan te laten rijden? 
 
Naar de toekomst toe stelt Sportraad Bever verder nog voor: 

• Cfr. 2e paragraaf 

• Inlassen van een sabat jaar, zodat er toch wat meer vraag komt. 

• Eventueel voor de jongeren een Start To MTB gedurende bijvoorbeeld 5 weken voor 
jongeren vanaf een bepaalde leeftijd… 

 
Bespreking en uitwerking scholenveldloop (SVL)  

− Idee om de naam te wijzigen van SVL naar kidsrun 

− Vrijwilligers nodig? 3 EHBO-stand langs parcours + voor- en achterlopers → Nancy mailt 
Bea vraagt Eve. 
Bedankkaartje aanpassen!!  



− Welke bedanking schenken we aan de vrijwiligers? Zakje zoals bij de leerlingen (plastiek zak, 
appel, evt. drankje, kortingsbon Brantano, map en bedankkaartje), incl. kortingsbon Brantano 
en bedankkaartje 

− Sponsoring? Vraag aan Nestlé en Collivery (mail) 

− Medailles: nee 

− Startsignaal: sirene megafoon 

− Podium niet nodig 

− Startkaartjes: Nancy zorgt voor perforatie, elke leerkracht vervolledigt voor zijn/haar klas 

− Brevet: Nancy kleeft op elke brevet een etiket met logo (Gem/SR/Ak’Cent/Provincie), ook hier 
vervolledigt elke leerkracht voor zijn/haar klas. 

− Muziekinstallatie niet nodig, we gebruiken de microfoon en box vanop de vestiging Akrenbos. 

− Afbakening parcours: 10 nadars, lint, lint voor voor-of achterlopers, kegels voor op de paaltjes 
voetbalveld 

− Affiches 
Waar? (sporthal, scholen, voetbalkantines, gemeentehuis) 
logo’s (cfr. Etiketten) + blad met info 
Wat? – Wanneer? – Waar? – Gezocht? – Info? 

− Pers verwittigen: Nancy 

− Brief naar ouders: leerkracht LO, wordt meegegeven na goedkeuring sportraad. 

− Aankopen? Eventueel water indien Collivery niet zou sponsoren 

− Alcoholstift voor nummering aankomst lln 

− Frigo school/refter voor het koelen van de frisdrank → Bea 

− Badges: machine kan uitgeleend worden in een werkweek, wanneer deze nog vrij is, nl. op 
dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 september 2013.  

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

− Er wordt vertrokken vanop terrein 3, zo naar straat. De school komt te voet naar de 
startplaats, hierdoor leggen ze het parcours omgekeerd af. Trechter plaatsen op startplaats, 
zodat de leerlingen geleidelijk vertrekken. 

− Bij de start meteen een genre trechter maken, zodat het vertrek wat geleidelijk gebeurt. 

− Leerkrachten LO lichtten hun collega’s, de directie en de leerlingen in van de kidsrun. 

− De sportdienst ontwerpt een kort briefje, om alle inwoners langs het parcours op de hoogte te 
brengen. 

− Startmoment: 14u 
Wanneer er per graad gewerkt wordt, vertrekken de graden om de 10 minuten. 

− Wisselbeker per graad voor beste jongen en meisje, blijft in de klas. 
+ sportief kado voor zijn/haar klas, wordt bekostigd door de school. 

− Sportief kado per klas nog te bepalen door de leerkrachten LO. 

− Bea maakt een plan op voor leerkrachten, met duidelijke info. 

− Gebruik van de groene vlag? 

− Fluovestjes Sportelen gebruiken voor leerkrachten en begeleiders tijdens de run. (Nancy) 

− Wie is er aanwezig? Bruno, Jean-Marie, Marleen, Nancy, 1 persoon secretariaat 

− Nancy contacteert de voetbalclub 

− Uur afspraak vrijwilligers: 12u op school te Kerkhove. Info bij juf Bea en juf Lital 
 
Bespreking eventuele verhoging huurtarieven (dagtarief) Sporthal ‘Ter Plasbeek’ voor niet-
Beverse sportclubs 
N.a.v. de bespreking en goedkeuring van het wijzigen van de uurtarieven voor de sporthal ‘Ter 

Plasbeek’, op de gemeenteraad in zitting van 28/08/2013, wordt op vraag volgend voorstel van de 

partij Open voor de mens besproken: 

Naast de verhoging van de uurtarieven, ook het doorvoeren van de dagtarieven. 

Huidig dagtarief winter: € 60 

Huidig dagtarief zomer: € 50 



Voorstel dagtarief winter voor Beverse sportclubs: € 60 

Voorstel dagtarief winter voor niet-Beverse sportclubs: € 80 

Voorstel dagtarief zomer voor Beverse sportclubs: € 50 

Voorstel dagtarief zomer voor niet-Beverse sportclubs: € 65 

 

Sportraad Bever neemt nota van de nieuwe voorstellen en adviseert gunstig. 
 
Evaluatie activiteit dorpsfeesten i.s.m. de jeugdraad 
Goed idee om naast de levende voetbaltafel ook het destijds aangekochte kubb-spel aan te 
bieden. Wij mochten een dankwoordje van de jeugdraadvoorzitter ontvangen voor de goeie 
samenwerking.  
 
Allerlei 

− Belijning badminton 

− Loopomlopen bloso 

− Fintro 
Wijziging adres rekeninguittreksels: OK 
Aanvraag bankkaart: OK 

− Catalogus Idema sport  
 
 

 
Volgende algemene vergaderingen van de sportraad zullen plaats hebben op 16/10/2013 
in de raadzaal van het gemeentehuis.  
 


