
Verslag algemene vergadering sportraad 16/10/2013 

Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,       afgevaardigde sportclub 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,      
Hendrik Sapijn, secretaris,       
Kevin Buyl,         afgevaardigde school 
Bea Ricour, 
 
Nancy Duyms, administratief bediende,      deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Marleen Flamant, schepen,       deskundige 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,     afgevaardigde sportclub 
Ellen Vrancx,         afgevaardigde school 
Lital Wuyts,          
 
Afwezig: / 
 
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 
 
In het kader van de BBC wetgeving werd dit met de sportraad besproken en zal dit verder 
uitgewerkt worden.  
 
Naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie van ISB vzw, werden nog kleine aanpassingen 
doorgevoerd. 
 
De eindversie voor het luik ‘Sport’ adviseert Sportraad Bever gunstig.  
 
Evaluatie kidsrun dd. 27/09/2013 
Pro’s:  

• Goed concept 

• Dit verbeterde concept neemt minder tijd en voorbereidingen in beslag de dag zelf. De 
leerkrachten worden er bij betrokken, dit maakt het voor hen aangenamer en leuker voor de 
leerlingen zelf.  

 
Contra’s:  

• Supporters zien hun kind maar eenmalig passeren en de meesten hebben niet echt de 
eindmeet gezien. 

• Ondanks het goede concept kan de veiligheid van de deelnemers in het gedrang komen. 

• Aankomst = speelplaats 
Hiermee dient rekening gehouden te worden voor de voorbereidingen en de opstelling van 
de trechter. 
 

 
Toekomst? 

• Eindmeet = speelplaats: oplossing zoeken voor de supporters, vs eindmeet en vs 
speelplaats 

• Advies politie tijdig aanvragen 

• Zeker de parkeerverbodsborden blijven gebruiken voor het afbakenen van de terreinen 



• Sportraad/sportdienst Bever is bereid deze activiteit verder te organiseren voor de 
leerlingen van GBS Ak’Cent, op voorwaarde dat het concept niet meer in grote lijnen 
wijzigt. De uitwerking van de activiteit zelf zal 1x besproken worden tijdens een 
sportraadvergadering. De leerkachten LO briefen dit op een volgende 
personeelsvergadering naar het leerkrachtenteam en directie. 
 

Tussentijdse evaluatie initiatiereeks zelfverdediging  
Pro’s: 

• Goede uitleg en voorbeelden 

• Een kleine groep deelnemers laat toe dat bepaalde handelingen per duo kunnen 
gecorrigeerd worden 

• Geen indruk dat het langdradig is 
 
Contra’s: 

• Geen grote/nieuwe groep mensen bereikt, ondanks algemene flyer aan de inwoners. 
 
Toekomst? 
Eventuele herhaling van de lessenreeks plannen in de toekomst voor het publiek. 
 
Bespreking afspraken initiatie Nordic Walking 20/10/2013 
Voorzitster Sportraad Bever besliste om de initiatie te annuleren wegens te weinig deelnemers. Zij 
stelde voor om de deelnemers uiteraard hun inschrijvingsgeld terug te bezorgen, gratis te laten 
deelnemen op een komende activiteit en alsnog promotie te maken voor de gewone wandeling van 
zondag 20/10/2013 a.s.  
 
Nancy nam contact op met de nordic walking club (telefoon en mail) en verwittigde de deelnemers 
(16/10). Inschrijvingsgeld werd intussen terugbezorgd.  
 
De gewone wandeling met de milieuadviesraad stappen Annemie en Jean-Marie mee. 
 
Bespreking mogelijke activiteit t.g.v. de wintermarkt 11/01/2014 
De wintermarkt is toe aan haar 5e editie, jeugdraad Bever houdt een infomoment ter voorbereiding 
ervan op maandag 21/10/2013 a.s. Voorzitster Annemie woont dit bij.   
 
Mogelijke voorstellen: 

• Opstelling tent wintermarkt 2014 = opstelling tent wintermarkt 2013 

• Aanbieden van gluhwein en warme chocomelk met/zonder amaretto 

• Eventueel aanbieden van iets lekkers: pannenkoeken, poffertjes, popcorn, wafels, 
escargots, kaas, tartiflette 

• Sportieve activiteit voor kinderen, bijvoorbeeld outdoor mini-golf OF oude volksspelen voor 

buiten (zie http://www.sportimonium.be/uitleendienst/uitleendienst/ ) 
 
Activiteit wordt verder besproken en uitgewerkt op de volgende sportraad.  
 
Bespreking winterwandeling 23/02/2014 
 
Besproken tijdens sportraad dd. 12/06/2013: 

• Viane Viert, de organisatie, gaat akkoord met het voorstel om de wandeling aan Walmke 
Brand te koppelen. 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. 

• 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 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:  

• Wandeling in groep:  
o Vertrekplaats: tijdelijke feestzaal ‘Ter Wijsbeek’ te Akrenbos 
o Vertrekuur: 17u45 
o Om zo via Akrenbos – Trapstraat en Kouterstraat naar de kerk te Viane te stappen 
o Om 19u15 vertrek in groep aan kerk in Viane om zo te stappen naar ’t Aloam. 
o Rik probeert een gids te regelen zodat de historiek van Walmken Brand onderweg 

wordt uitgelegd. 
Eventueel contacteren we dhr. Werner Godfroid als gids.  

• Terugkeer naar Bever wordt voorzien om 21u 
Bij terugkeer enkel inleggen van schoolbus (indien mogelijk), zodat gezinnen met kleine 
kindjes de terugweg niet meer hoeven te stappen. . 
Bv. schoolbus pikt de wandelaars op op het Vianeplein (= voldoende parkeergelegenheid). 
Er wordt toestemming gevraagd aan het schepencollege. 

• De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 

• Inschrijven voor begin februari 2014 

• Flyer: 
Vertrekuur + uur terugkomst vermelden 
Vertrekpunt 
De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen 
Inschrijvingsstrookje voorzien  
Inschrijven voor 05/02/2014 
Aan te raden: aangepaste kledij en schoeisel 
Deelnameprijs: gratis 
Info? Sportdienst Bever  

• Sportraad/sportdienst Bever stelt voor om wiekfakkels aan te kopen om de wandeling 
sfeervol af te leggen.  
 

 
Aanpassing subsidiereglementen 
 
Naar aanleiding van het nieuw sportplan dient het subsidiereglement aangepast te worden. 
Nancy mailt de nodige links door aan de sportraadleden. 
 
Allerlei 

− Badmintonclub Bever 
Stand van zaken: badmintonbelijningtape is aangebracht, de 3 netten zijn op een kabel 
geplaatst en er is een bevestigingssysteem aanwezig om dit op te hangen. 
De oproep van begin dit jaar naar de inwoners toe heeft niet echt voor een succes gezorgd. 
Vandaar het idee om de inwoners laten kennis te maken met badminton op een avond in de 
week. Bijvoorbeeld: woensdagavond. 
 
Sportraad Bever is van mening dat de club zelf de nodige acties dient te ondernemen, maar 
biedt nog steeds de logistieke ondersteuning aan. 
Annemie brengt de club op de hoogte. 
 

− Fintro 
Adreswijziging is in orde. 
Er wordt geïnformeerd naar de stand van zaken inzake de aanvraag van de bankkaart. 
 

− Sportaanbod 2014 
Sportaanbod 2013 wordt opgelijst, in 2014 sportaanbod beperken en gerichter werken. 
 

− Sporteldossier 2013 
De gemeente Bever diende het sporteldossier in voor 30/09/2013. Een uitslag wordt in de loop 
van november bekend gemaakt. Het ingediende sporteldossier 2013 wordt ter inzage gelegd 



voor de sportraadleden. 
 

− ‘Fit in Vlaams-Brabant’ 
Het in te dienen dossier wordt ter inzage gelegd voor de sportraadleden.  
 

− Officiële inhuldiging feestzaal Ter Wijsbeek te Akrenbos op 25/10/2013 te 19u 
Alle inwoners ontvangen een infobriefje via BPost, de adviesraden en verenigingen ontvangen 
een aparte mail. 
 

− Defibrillator / AED-toestel 
Nancy doet de nodige bevragingen qua kostprijs en eventuele subsidies. 

 
 

 
Volgende algemene vergaderingen van de sportraad zullen plaats hebben op woensdag 
13/11/2013 om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis.  
 


