
Verslag algemene vergadering sportraad 20/01/2014 

Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,       afgevaardigde sportclub 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,      
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,     
Kevin Buyl,         afgevaardigde school 
Ellen Vrancx,          
Michaël Piecq         geïnteresseerde burger 
Marleen Flamant, schepen,       deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,  
 
Jorden Krikilion        Jeugdraad Bever 
Thomas Landuyt         
Max Desmecht        MTB Klimax 
 
Verontschuldigd:  
Hendrik Sapijn, secretaris,       afgevaardigde sportclub 
 
Afwezig:  
Bea Ricour,          afgevaardigde school 
Lital Wuyts,          
 
 
Agenda 
Bespreking eventuele activiteiten i.s.m. jeugdraad Bever 
1. Kleuterhappening 

o Mogelijke locaties: sporthal (vrijhouden, OK), speelplein, voetbalterreinen (checken, OK), 
dorpskern, speelplaats, petanqueterrein 

o Goed idee om dit aan te bieden op de buitenspeeldag, maar niet haalbaar qua aantal 
begeleiders.  

o Geprikte datum: 31/05/2014 
o Startuur: ± 13u – Einduur: ± 17u 
o Voorbereidingen/opstellingen: ‘s ochtends 
o Gemeentelijke springkasteel  + kleutermodules vrijhouden (OK) 

 
2. Massatornooi 

o Maximum 10 ploegen inschrijven 
o Terreinen: 1 sporthal (gereserveerd) + 2 terreinen achter elkaar naast voetbalkantine 

(Michel OK) 
o Geprikte datum: 14/09/2014  
o Startuur: 13u 
o Voorbereidingen/opstellingen: ’s ochtends 
o Opbrengst drank en versnapering t.v.v. goed doel, nl. aankoop AED-toestel 

 
3. Dorpsfeesten 

o Voorstel: naast tal van jaarlijkse activiteiten, het aanbieden van een touwenparcours 
o Geprikte datum: zondag 24/08/2014 

 
4. Volgende samenkomst met jeugdraad Bever: maandag 10/03/2014 om 19u30. 

 
Bespreking eventuele activiteit(en) i.s.m. MTB Klimax 
Aanbieden van: 

• Start to Bike 
o Opbouwende ritten 
o Startdatum: 16/05/2014 
o Einddatum: 15/08/2014 
o Vertrekplaats: Bever Centrum 



o Vertrekuur: 19u, gedurende 2u 
o Begeleiding Klimax 
o Aan te raden: fluohesje, fietshelm 

• Start to MTB 
o Initiatie van een paar weken, om eens te polsen naar de interesse. Kan verlengd worden! 
o Opbouwende rit met een korte technische toelichting 
o Startdatum: 16/05/2014 
o Vertrekplaats: Bever Centrum 
o Vertrekuur: 19u, gedurende 2u 
o Begeleiding Klimax 
o Aan te raden: fietshelm, handschoenen 
o Eventueel resterende handschoenen Decca meenemen (Nancy) 

• 1 flyer in overleg met Klimax samenstellen + vermelden van de nodige logo’s 

• Bedeling flyer: eind april/begin mei 2014 
 

Goedkeuren verslag vorige vergadering  
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Evaluatie activiteit t.g.v. de wintermarkt 11/01/2014 
Ongeveer 30 deelnemers of meer. Positieve reacties ontvangen. 
 
Bespreking en afspraken winterwandeling 23/02/2014 
Flyer werd bedeeld door Bpost op 11/01/2014. 
Voorlopig 11 deelnemers ingeschreven. 
Er wordt een mail verzonden naar gids met de nodige praktische info.  
Extra promotie gevraagd aan Editie Pajot en Het Nieuwsblad. Ook op de pannenkoek- en 
wafelenbak van KVLV Bever wordt extra promotie gemaakt. De sportraadleden zenden de flyer 
door naar hun vrienden, familie, kennissen. 
Na afloop zal er een dankmail verzonden worden aan de samenwerkende partners.  
 
Sportaanbod 2014 
Bowling 50-plussers en mensen met een beperking 
Ter info: 4 banen vastgelegd, dezelfde formule als bij de vorige edities wordt behouden. 
Vervoer door schoolbus wordt gevraagd aan college van burgemeester en schepenen. 
Verzekering? 
 
Start to run 
Na te vragen aan Bea: begeleider, flyer en stand van zaken 
 
Dauwwandeling met gezond ontbijt 
Na te vragen aan de jeugddienst: verdeling budget, gids, eventueel een ontbijtpakketje, bijdrage  
deelnemers 
 
Dorpsfeesten 
Er worden prijsoffertes aangevraagd voor een touwenparcours, inclusief levering, opstelling en 
begeleiding.  
 
Kidsrun 
Checken bij voetbalclub voor voetbalterrein Pontembeek. 
 

Activiteit? Wanneer? In samenwerking met… ? 

   
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 

   
Teambuilding sportraad ZA 05/04/2014 Organisatie sportraad 
   
Start to… Bike 
Start to… MTB 
 

16/05/2014  Klimax, Sportraad Bever 

Dauwwandeling met 
zoektocht en aansluitend 
paaseierenraap 
 

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

Kleuterhappening ZA 31/05/2014 Jeugddienst/Jeugdraad Bever 
   
Dorpsfeesten ZO 24/08/2014 Sportraad Bever 
   
Massatornooi volleybal 
(t.v.v. aankoop AED-
toestel?) 

ZO 14/09/2014 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) 
   

 
Allerlei 

− Er werden cold packs aangekocht voor de school, deze liggen ter beschikking op het 
gemeentehuis. 

− Reservaties sporthal 

− Project Geo-catching  

− Flyers:  
o Vlaamse trainersschool: 

1) Sportkaderopleidingen 2014 
2) G-Sport 
3) Bewegingsanimator 2014 

o Badminton Vlaanderen: Badmintonkampen 2014 
 

 
Volgende algemene vergaderingen van de sportraad zullen plaats hebben op 03/03/2014 om 
19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis.  
Samenkomst met jeugdraad op maandag 10/03/2014 om 19u30 in de raadzaal van het 
gemeentehuis.  
 


