
Verslag algemene vergadering sportraad 13/11/2013 

Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,       afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,     
Hendrik Sapijn, secretaris,       
Kevin Buyl,         afgevaardigde school 
Ellen Vrancx,          
Marleen Flamant, schepen,       deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,  
 
Verontschuldigd:  
Lital Wuyts,         afgevaardigde school 
Bea Ricour, 
 
Afwezig:  
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,      afgevaardigde sportclub 
 
Agenda 
Goedkeuren verslag vorige vergadering  
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Evaluatie initiatiereeks zelfverdediging  
Positieve reacties ontvangen van de deelnemers en volhouders. Vermoedelijk zullen wij deze 
activiteit herhalen in 2014. 
 
Evaluatie Trage Wegen wandeling (initiatie Nordic Walking) dd. 20/10/2013 
Supermooie wandeling, jammer genoeg maar 4 deelnemers. Waarschijnlijk is dit te wijten aan de 
succesvolle halloweentocht van 2 dagen voordien. Verdere evaluatie naar het openen van het 
Trage Wegenparcour nodig samen met milieuraad/cultuurraad.  
 
Bespreking en verdere uitwerking activiteit t.g.v. de wintermarkt 11/01/2014 
Annemie woonde de vergadering bij dd. 21/10/2013. 
Zij stelde toen op de bijeenkomst met organisatie voor dat Sportraad/Sportdienst Bever 
vermoedelijk opnieuw een sportieve activiteit zou aanbieden en eventueel een hapje of een 
drankje. We zouden opnieuw dezelfde standplaats krijgen zoals op de vorige editie. 
De kerstbomen worden opnieuw opgehaald door Chiro Bever op 08/01 en 09/01/2014. 
Elk kraampje dient door de uitbater zelf opgesteld en afgebroken te worden, opstelling: 10/01 van 
9u – 12u. 
 
Bespreking voorstel activiteit: minigolf aanbieden, maximum 10 banen. 

• Uitleenfirma: Adventure company te Brakel 
Er wordt info en een prijsofferte gevraagd, wanneer leveren en ophalen? 

• Deelnameprijs: € 1 à € 2  
Deelname op eigen risico.  

• Na de golf wordt er chocomelk aangeboden aan de deelnemers (resterende 
benodigdheden 2013 zie oplijsting) 

• Benodigdheden: Nancy communiceert deze naar Joffrey 
Terracotta kaarsen 
Vuurkorven + hout 
Verlichting + verlengkabels 
Tafel + stoelen/banken 
Kerstversiering, TL-lamp 
Vuur + kom + pollepel 
Spandoek 
Wisselgeld 
 



• Hulp: Er wordt met een beurtenrol gewerkt. 
 

Bespreking winterwandeling 23/02/2014 
Besproken tijdens sportraad dd. 16/10/2013: 

• 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.  
 

Verdere uitwerking: 

• Er wordt beslist om NIET terug te keren met de schoolbus.  

• Geen bewegwijzering hangen, maar wel een routeplannetje aan de deelnemers bezorgen, 
zodat iedereen die later dan 21u terugkeert de weg weet. 

• Annemie contacteert dhr. Godfroid. 

• Het aantal fakkels is afhankelijk van het aantal deelnemers. 
Soort fakkel: fakkel 45cm, brandduur ± 80 minuten – artikelnummer: 3060045 
Aankoopfirma: De Banier 
 

Bespreking subsidiereglement en erkeningsreglement sportverenigingen  
Beide reglementen worden besproken. Sportraad Bever adviseert gunstig. 
 
Allerlei 

− Badmintonclub Bever 
Annemie zendt e-mail naar verantwoordelijke. 

− Sportaanbod 2014 
Dit agendapunt wordt besproken op een volgende algemene vergadering. 

− Huldiging sportelgemeente 2013 op 11 december 2013 te Machelen. 

− Defibrillator / AED-toestel 
De ingewonnen info wordt besproken op een volgende algemene vergadering. 
 

 
Volgende algemene vergaderingen van de sportraad zullen plaats hebben op 18/12/2013 om 
19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis.  
 


