
Verslag algemene vergadering sportraad 18/12/2013 

Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,       afgevaardigde sportclub 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,      
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,     
Kevin Buyl,         afgevaardigde school 
Bea Ricour,           
Lital Wuyts,          
Michaël Piecq         geïnteresseerde burger 
Marleen Flamant, schepen,       deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,  
 
Verontschuldigd:  
Hendrik Sapijn, secretaris,       afgevaardigde sportclub 
Ellen Vrancx,         afgevaardigde school 
 
Afwezig:  
 
Agenda 
Mededelingen 

• Wij verwelkomen Michaël Piecq als nieuw sportraadlid. 

• De gemeenteraad in zitting van 17/12/2013 keurde het gemeentelijk reglement voor de 
erkenning van sportverenigingen 2014 – 2019 en het gemeentelijk sportsubsidiereglement 
2014-2019 goed.  

• Foto sportraad met huldigingsplakaat sportelgemeente 2013. 
 
Goedkeuren verslag vorige vergadering  
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 

 
Bespreking en verdere uitwerking activiteit t.g.v. de wintermarkt 11/01/2014 

• Hulp dag zelf: 
Afspraak opstelling stand dag zelf: 10u30 ter plaatse 
Afspraak ’s avonds: 18u30 ter plaatse 

• Bespreken lijst benodigdheden stand 
Terracotta kaarsen (Annemie) 
Vuurkorven (Rik? & Bea) + hout (Annemie & Bea & Nancy) 
Verlichting + verlengkabels (JR + Nancy) 
Tafel + stoelen/banken (kaatsers) 
Kerstversiering, TL-lamp (iedereen) 
Elektrisch vuurtje (Bea) 
kom + pollepel (Nancy) 
Spandoek (Nancy) 
Wisselgeld (Ines) 
1 tent, bij slecht weer 2 grote tenten (JR) 
5 nadars + parkeerverbodsborden (JR) 
Afbakeningslint (Nancy) 
Spots / genoeg verlichting voor terreinen (JR) 
Vuilniszakken (Nancy) 
Suikersticks (Nancy) 
Deelnemingskaartjes (Nancy) 
Potloden/balpennen (Nancy) 
Schrijfplankjes (verstevigd karton met wasknijper) 

• Bespreken aankooplijst (10 l melk – Nancy) 

• Uitleenfirma Adventure company te Brakel bevestigde intussen de reservatie. 
Locatie + uur levering + uur ophaling dienen nog gecommuniceerd te worden + vragen hoeveel 
clubs en balletjes er voorzien worden! (OK mail dd. 19/12) 



• Bespreking wedstrijdformuliertje 
Aan te passen (OK): 
o vermelden logo’s 
o formulier maken voor meerdere deelnemers op 1 kaartje 
o Bij inlevering van je kaartje ontvang je gratis een warme choco! 

• Deelnameprijs: € 2 (OK) 
Deelname op eigen risico.  

• Verkoop warme chocomelkvoor niet deelnemers (OK) 
Gewone choco: € 1,5 
Choco + amaretto: € 2 

 
Bespreking winterwandeling 23/02/2014 

• Bespreking flyer 
Aanpassingen: 
o Datum duidelijker vermelden (OK) 
o A5 vs A4 (Bea) 

• Bespreking plannetje route: OK 

• Gids: Werner Godfroid 

• 20 fakkels worden besteld bij De Banier en zullen afgehaald worden op 04/01/2014 
(orderbevestiging OK) 

• TO DO: Sportraadleden noteren deze datum in hun agenda! 
 
Sportaanbod 2014 
Voorlopig sportaanbod 2014 na oplijsting sportaanbod 2013:  

Activiteit? Wanneer? In samenwerking met… ? 

Wintermarkt 2014 ZA 11/01/2014 vanaf 18u Sportraad Bever 
   
Fakkeltocht Walmke 
Brand 

ZO 23/02/2014 om 17u45 Viane Viert, Sportraad Bever 

   
Start to … RUN Vanaf ± 15/03 tot ± 

01/06/2014 
 

   
Bowling 50-plussers en 
mensen met een 
beperking 

ZA 22/03/2014 Seniorenraad, Bibbem, Sportraad 
Bever 

   
Buitenspeeldag WOE 02/04/2014 Jeugddienst/Jeugdraad Bever 
   
Teambuilding sportraad ZA 05/04/2014  
   
Dauwwandeling met 
zoektocht en aansluitend 
paaseierenraap 

Paasmaandag 21/04/2014 Jeugddienst/Jeugdraad/Seniorenraad/ 
Sportraad Bever 

   
Dorpsfeesten ZA & ZO 23 & 24/08/2014 Sportraad Bever 
   
Massatornooi volleybal 
(t.v.v. aankoop AED-
toestel?) 

September 2014 Jeugddienst/Jeugdraad/Sportraad 
Bever 

   
Kidsrun VRIJ 26/09/2014 GBS Ak’Cent, Sportraad Bever 
   
Initiatie badminton September/Oktober 2014 BC Herne / BC Bever  

(Annemie zendt e-mail) 
   



Start to… MTB September/Oktober 2014 Klimax, Sportraad Bever 

Allerlei 

− Nieuwjaarsreceptie 10/01/2014 
Nancy geeft aantal door aan verantwoordelijke (OK). Leerkrachten schrijven in via de school.  

− Defibrillator / AED-toestel: eventueel activiteit ten voordele van… Agendapunt zal verder 
besproken worden op de volgende algemene vergadering. 

− Feedback SC omtrent advies sportraad betreffende sensibiliseringsbrief naar gebruikers 
sporthal ‘Ter Plasbeek’ - cold packs 

− Sportpromotionele werking 2013: €1146,50. Met ingang vanaf 01/01/2014 wordt het 
subsidiereglement voor sportpromotionele werking opgeheven.  

− Sportpas kansarmen. 
 

 
Volgende algemene vergaderingen van de sportraad zullen plaats hebben op 20/01/2014 om 
19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis.  
Wij nodigen de voorzitter van de jeugdraad en de contactpersoon binnen Klimax uit. 
 


