
Verslag algemene vergadering sportraad 03/03/2014 

Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,       afgevaardigde sportclub 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,      
Kevin Buyl,         afgevaardigde school 
Bea Ricour, 
Ellen Vrancx,          
Michaël Piecq         geïnteresseerde burger 
Marleen Flamant, schepen,       deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,  
 
Verontschuldigd:  
Hendrik Sapijn, secretaris,       afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,      
Lital Wuyts,         afgevaardigde school 
 
Afwezig: / 
 
Agenda 
 
Goedkeuren verslag vorige vergadering  
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Evaluatie winterwandeling 23/02/2014 
Er namen in totaal 28 deelnemers van de 34 ingeschreven personen deel aan deze mooie en 
sfeervolle fakkeltocht.  
Heel wat positieve reacties mogen ontvangen, ook het doel om nieuwe mensen te bereiken is 
gelukt.  
Er wordt een dankmail gestuurd naar de organisatie Viane Viert. Ook een kleine attentie zal aan de 
gids van dienst overhandigd worden. 
Indien wij deze activiteit herhalen in 2015, dan wordt er voorgesteld om eerder dan 21u terug te 
keren naar Bever.  
 
Bespreking Start to run-project 
Begeleiding is mogelijk door ACP en dit op dinsdag- en vrijdagavond vanaf 19u30. 
Individuele training naar keuze.  
 
Bespreking flyer: 

• Startdatum: di 22/04/2014 – laatste les: di 24/06/2014 (afsluitende training) 

• Startuur: 19u30 

• Locatie: voetbalterrein te Pontembeek 

• Deelnameprijs: € 20/deelnemer, dit omvat: deskundige begeleiding door ACP, verzekering 
en mogelijke tussenkomst van je ziekenfonds 

• Flyer verspreiden begin April 2014 

• Inschrijven is verplicht, en dit vóór 15/04/2014  

• Inschrijving is pas definitief na ontvangst van de bijdrage 
 
Bea bezorgt het juiste logo + infobrochure aan Nancy. 
Na te kijken en eventueel in orde te brengen: isb verzekering.  
Checklist van de deelnemers wordt op voorhand bezorgd aan ACP via Bea.  
 
Activiteit bowling 22/03/2014 
Korte bespreking flyer. 
Flyer wordt verspreid op vrijdag 07/03/2014. 
Reservatie reeds OK. 
Volgende sportraadleden wensen deel te nemen: Marleen, Ines, Annemie, Jean-Marie 



Verzekering ISB 
Sportraad Bever biedt ter plaatse een gratis drankje aan.  
 
Start to Bike – Start to MTB 
Korte bespreking flyer, deze wordt uiteraard ter goedkeuring voorgelegd aan MTB Klimax. 
Verspreiding flyer: eind april 2014. 
 
Bespreking voorwaarden sportelgemeente 2014 
Beschrijving basiscriteria voor de titel ‘Sportelgemeente 2014’ 
Om de titel ‘Sportelgemeente 2014’ te ontvangen moet de gemeente voldoen aan de 6 

onderstaande criteria: 
1. De gemeente organiseert of continueert een overleg of samenwerking met diverse lokale 

organisaties die actief (kunnen) zijn rond seniorenwerking in het algemeen en seniorensport in 
het bijzonder (Seniorenraad, Welzijnsraad, OCMW, dienstencentra, seniorenverenigingen, 
sportclubs met seniorenwerking,…) om een gezamenlijk Sportelaanbod te blijven promoten en 
organiseren. 

2. De gemeente organiseert minimum 2 gemeentelijke Sportelactiviteiten waaronder 1 
initiatiereeks kracht en lenigheid (van minstens 5 lesmomenten). Uit onderzoek is immers 
gebleken dat kracht en lenigheid essentieel zijn voor de levenskwaliteit op latere leeftijd. Bij de 
Bloso-uitleendiensten kan u, volgens beschikbaarheid, materialen ontlenen in functie van de 
kracht-en lenigheidstraining (medecineballen, gymmatjes, Thera-banden, zitballen, ...). De 
lesgevers kunnen gefinancierd worden door Bloso-lesgeverskredieten. De 2 gemeentelijke 
Sportelactiviteiten moeten gecoördineerd worden door de sportdienst en gerealiseerd worden 
in samenwerking met zo veel mogelijk seniorenclubs of sportclubs met een 
seniorensportwerking. 

3. De gemeente maakt gebruik van het logo en de naam Sportelen bij alle gemeentelijke 
Sportelinitiatieven. 

4. De gemeente geeft de gemeentelijke Sportelinitiatieven in als ‘Sportelactiviteiten’ op de 
Sportelwebsite. 

5. De gemeente besteedt aandacht aan Sportelen op de gemeentelijke website en legt een link 
naar de Sportelwebsite (www.sportelen.be). 

6. De gemeente neemt regelmatig (meer dan 1 keer) Sportelinformatie op in het gemeentelijk 
infoblad (bijvoorbeeld: een artikel rond de gemeentelijke Sporteldag,  voorafgaand aan de 
activiteit, maar ook na de activiteit). Beschrijving bijkomende criteria ‘Super Sportelgemeente 
2014’. Gemeenten die in aanmerking willen komen voor het behalen van de titel ‘Super 
Sportelgemeente 2014’, moeten bijkomende criteria vervullen. De criteria hieronder zijn 
suggesties, de gemeente is vrij hieruit een keuze te maken. Andere initiatieven worden ook 
toegelaten mits ze voldoen aan de doelstellingen van deze actie (50-plussers aanzetten tot 
sportbeoefening of sportactief houden). 

 
Suggesties voor bijkomende criteria: 
• Deelnemen aan bovenlokale (regionale en/of Vlaamse) Sportelactiviteiten (organiseren van een 

gemeentelijk inschrijfpunt, busvervoer, …). 
• Gebruik maken van het gratis aangeboden Sportelpromotiemateriaal (posters, 
displays,…). 
• Eén of meerdere Sportelgangmakers aanstellen of ondersteunen. 
• Een Sportelfolder samenstellen waarin het Sportelaanbod van de verschillende locale actoren 

(gemeente, sportclubs, verenigingen, …) is opgenomen. 
• Een Sportelinfomoment organiseren. 
• Initiatieven nemen om trainers/begeleiders een cursus te laten volgen in verband met 

seniorensport georganiseerd door VTS/seniorensportfederaties. 
• Sportclubs motiveren en/of ondersteunen om een Sportelvriendelijke club te worden of te blijven. 
• Toekennen van het door Bloso ontwikkelde label van Sportelvriendelijke club aan sportclubs die 

een werking hebben voor 50-plussers, op basis van door de gemeente te bepalen criteria. 
 
Mogelijke initiatie: valpreventie. Nancy informeert bij Bloso. 



Er wordt een overleg gepland met de seniorenraad, seniorenvereniging Bibbem en met de dienst 
Vrije Tijd. 
 
Bespreking herdenking 100 jaar grote oorlog 
Er wordt gewandeld van het ene monument (Akrenbos) naar het andere monument (Bever). 
Verengingen en adviesraden helpen mee met het uitbeelden van de taferelen.  
Voorzitster Annemie doet volgende oproep: iedereen zoekt oorlogse sporten! Ideeën voor 
10/03/2014 bezorgen aan voorzitster sportraad.  
Afhankelijk van wat de zoektocht oplevert, wordt de deelname beslist.  
 
Teambuilding 05/04/2014 
Voorzitster Annemie licht kort toe. 
 
Allerlei 

• Sportaanbod 2014 
De mogelijke dauwwandeling met gezond ontbijt wordt geschrapt.  
Voor het massatornooi van 14/09/2014 zal er een oproep gelanceerd worden in het 
gemeentelijk infoblad (wat, waar, hoe, t.v.v., partners, inschrijvingen, deelnameprijs,…)  

• Kwaliteitslabel mountainbikeroute 2014 
dit is het label waarbij aan de gebruiker wordt bevestigd dat de route voldoet aan de gestelde 
kwaliteitseisen van de Vlaamse Stuurgroep Mountainbike. 

• Catalogus Duranet 2014 (netten sport en recreatie) 

• Opbergruimte voor kleutermodules 
De afgevaardigden van de school GBS Ak’Cent leggen het schoolprobleem voor. Schepen 
Marleen brengt dit op het eerstvolgende SC. 

• Sporthal 
De afgevaardigden van de school GBS Ak’Cent melden het probleem. Schepen Marleen 
bespreekt dit met mevr. Myriam Vanholden en brengt dit op het eerstvolgende SC. 

• Op de volgende sportraad van 28/04/2014 nodigen we een verantwoordelijke van de 
gezinsbond (regio Bever) uit, en kijken we of een mogelijke samenwerking aan de orde is. 
 

Samenkomst met jeugdraad op maandag 10/03/2014 om 19u30 in de raadzaal van het 
gemeentehuis.  
Volgende sportraad heeft plaats op maandag 28/04/2014 om 19u30 in de raadzaal van het 
gemeentehuis.  
 


