
Verslag algemene vergadering sportraad 28/04/2014 

Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,       afgevaardigde sportclub 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,      
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,      
Bea Ricour,         afgevaardigde school 
Ellen Vrancx,          
Marleen Flamant, schepen,       deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,  
 
Patrick Capiau       afgevaardigde gezinsbond Bever 
Jozef Verheirstraeten 
 
Verontschuldigd:  
Hendrik Sapijn, secretaris,       afgevaardigde sportclub 
Michaël Piecq         geïnteresseerde burger 
Lital Wuyts,         afgevaardigde school 
 
Afwezig:  
Kevin Buyl,         afgevaardigde school 
 
Agenda 
 
Toelichting gezinssportfederatie vzw 
Aanwezige afgevaardigden, dhr. Patrick Capiau en dhr. Jozef Verheirstraeten lichten toe.  
€ 21000 subsidie over Vlaanderen, miniumum subsidiebedrag bedraagt € 75 voor clubs. Hiervoor 
dient men toe te treden voor 01/05 van het kalenderjaar. Voorwaarden zie subsidiereglement. 
Indien men materiaal wenst te ontlenen, dient men zich eender wanneer lid te maken, pas dan kan 
men genieten van de voordelige tarieven. 
Nancy mailt de ontvangen info per mail door naar alle Beverse verenigingen. 
Zij vraagt aan Bloso of dit geen probleem vormt voor Sportraad Bever en voor Beverse clubs die al 
gemeentelijke subsidies ontvangen. 
Afgevaardigden vragen na of facturatie aan gemeentebestuur kan. 
 
Goedkeuren verslag vorige vergadering  
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Evaluatie eerste week Start to run 
Intussen al 2 start-to-lessen achter de rug. Alle deelnemers ontving een sportelpolsbandje.  
Aantal inschrijvingen: 24 
Positieve reacties ontvangen, zij appreciëren de speelse opbouw van lessen.  
De organisatie zal afwachten van hoeveel deelnemers volhouden tot aan het einde van de start-to-
reeks. 
Op het einde van de lessenreeks wordt deze activiteit nog eens geëvalueerd.  
Nancy informeert bij Bloso naar een mogelijke subsidie.  
 
Evaluatie bowlingnamiddag voor 50-plussers en mensen met een beperking 22/03/2014 
Sportdienst ontving intussen de factuur.  
16 deelnemers en 4 begeleiders. 
Er wordt beslist om deze activiteit bij de start van werkingsjaar 2015 nogmaals te evalueren.  
Bieden wij opnieuw dezelfde activiteit en formule aan? Zoeken we naar een gelijkaardige activiteit? 
 
Bespreking herdenking 100 jaar grote oorlog 
Verloop: 

• Samenkomst op Plaats  

• Verplaatsing naar Akrenbos met paarden en huifkarren 

• Herdenking aan het monument Akrenbos 



• Sint-Elooi bemand stand met soep en broodjes 

• Schoolkinderen kuisen de graven op – begraafplaats Bever-Centrum 

• Stopplaats bij Dirk: soldatenkamp + veldhospitaal 

• Koning en koningin te paard 

• Kinderspelen @ ’t Mollenhof 

• Loopgraven aan molen van Phil De Nutte (Bloemendael) 

• Planten van boom op begraafplaats Bever-Centrum 

• Mis + herdenking monument Bever-Centrum 

• Optreden Camargo + tentoonstelling cultuurraad op de Plaats 

• Theater in sporthal Ter Plasbeek  

• Stoet 
 
!! Wat betreft de locatie voor het theateroptreden wordt vanuit sportraad Bever geadviseerd om dit 
te laten plaatshebben in de Parochiezaal of in de tijdelijke Feestzaal Ter Wijsbeek. Deze za(a)l(en) 
beschikken over de nodige zitstoelen, podium, ruimte. Bovendien wordt de sporthal Ter Plasbeek 
gehuurd op vrijdag en dient deze volledig vrij en proper te zijn op maandagochtend 29/09/2014.  
 
Er wordt beslist om voorlopig niet deel te nemen aan deze activiteit.  
 
Evaluatie teambuilding 05/04/2014 
Toffe activiteit voor iedereen, voor herhaling vatbaar. 
Eventueel mogelijke activiteit voor leeftijdsgroep 13 - 18 jarigen. 
 
Planning begeleiders activiteiten 2014 
Nog te verwachten feedback van Jean-Marie, Kevin, Rik 
 

Activiteit? Begeleiders? 

  
Fakkeltocht Walmke 
Brand 

Annemie, Ellen, Ines, 
Nancy, Marleen 

  
Start to … RUN Ines, Annemie, Bea 
  
Bowling 50-plussers en 
mensen met een 
beperking 

Ines, Annemie, Nancy, 
Marleen 

  
  
Start to… Bike 
Start to… MTB 
 

Nancy, Michaël 

Kleuterhappening Nancy, Bea, Marleen, 
Annemie 

  
Dorpsfeesten Bea, Ines, Ellen, Nancy, 

Lital, Annemie 
  
Massatornooi volleybal 
(t.v.v. aankoop AED-
toestel?) 

Bea, Ellen, Nancy, Ines, 
Annemie 

  
Kidsrun Nancy,  
  
  

 



Feedback overleg met seniorenraad omtrent sportelactiviteiten 2014 
Korte bespreking van mogelijke samenwerking voor volgende activiteiten: 

• Bowlingnamiddag 50+ en mensen met een beperking 
Seniorenraad en Bibbem zijn enthousiast over de terugkerende activiteit. Zij maken extra 
promotie binnen hun raad/vereniging. 

• Start to run 
Binnen Bibbem zijn er nog actieve sportieve leden die zeker zullen geïnteresseerd zijn. Er 
wordt promotie gemaakt.  

• Start to Bike & start to MTB 
Binnen Bibbem zijn er nog actieve sportieve leden die zeker zullen geïnteresseerd zijn. Er 
wordt promotie gemaakt.  

• Initiatiereeks valpreventie 
Lesgever: kinesist 
Locatie: sporthal Ter Plasbeek (gebruik matten) 
Mogelijke dag: dinsdag- of donderdagavond 
Periode: najaar (oktober / november) 

• Petanquetornooi i.s.m. Federatie Onafhankelijke Senioren 
Locatie: petanqueplein 
Vraag aan petanquers voor gebruik van chalet (Marie-Jeanne) 
Schatting aantal deelnemers: 40 à 50 
Lichte lunch @ Jobim 
Periode: juni of september, liefst in een weekend 
Eventueel een wandeling eraan koppelen voor de niet-petanquers.  

Catering: seniorenraad/seniorenverenging 
 

Het petanquetornooi met lichte lunch en eventuele wandeling lijkt ons een leuke activiteit. Maar 
aangezien wij al een ruime en drukke sportkalender hebben, wordt er voorgesteld om deze 
activiteit aan te bieden in 2015. Nancy zendt hieromtrent een mailtje naar voorzitster Marie-
Jeanne.  
 
Feedback overleg met OCMW i.k.v. sportcheques 

• Rechtstreeks lidgeld, wie betaald? 
Kaatsers geen lidgeld, enkel bijdrage voor kaatshandschoenen 
Voetbal >10 jaar = € 125, > 10 jaar € 80 à € 85 

• Sportpas simpelhouden (Nancy) 

• Sportverenigingen aanschrijven om listing op te maken van wie in aanmerking komt 
(Nancy) 

• Seizoensstart sportclubs 
Kaatsers? 31/03 
Voetbal: bijdrage voor seizoen 01/07 – 30/06 

• Sociaal onderzoek (Sociale dienst) 
 
Nancy plant een nieuw overleg met sociale dienst en brieft de sportraadleden op een volgende 
vergadering.  
Sociale Dienst voert onderzoek en dient zelf te achterhalen wie in aanmerking komt. Hierbij bieden 
zij de kans aan de gezinnen om hun kinderen ondanks de financiële problemen de mogelijkheid 
om te sporten. 
 
Voorlopige stand van zaken kinderhappening 
Flyer vertrok vorige week samen met deze van de sportregioactiviteit Kijk! Ik fiets!. 
Ik ontving al 1 inschrijving. 
 
Nancy zendt mail naar Joffrey/jeugdraad: 

• Evolutie inschrijvingen worden verder meegedeeld aan jeugdraad 

• Indien te weinig inschrijvingen op 09/05, vertrekt er op 12/5 nog een extra flyer via de 
school  



• Draaiboek doorsturen naar sportraadleden en naar jeugdraad 

• Alle begeleiders worden voorbereid verwacht op het volgende overleg op 19/05. 
 

Voorlopige stand van zaken Massatornooi 
Nancy mailde elke vereniging hiervoor.  
Intussen 2 ploegen ingeschreven. 
Ook via het infoblad wordt er nog een oproep gelanceerd. 
 
Voorlopige stand van zaken Dorpsfeesten 
Aangezien het touwenparcours bij Adventure Company te duur was, gingen we op zoek naar een 
ander alternatief.  
Voorstellen: www.cosmosevents.be  

Slingerbal € 199 incl. btw + supplement plaatsing € 55 + transport 

nodige ruimte: 

capaciteit springkasteel: 2 personen 

 Afmeting (m) 9m diam. 

 Hoogte (m) 6,5 

 Gewicht (Kg) 150 

 Transport (m)   1,5x1,2x1,0  

 

Dubbele twistladder € 235 incl. btw + supplement plaatsing € 60 + transport 

nodige ruimte: 

capaciteit: 2 personen 

 Afmeting (m) 5x4 m 

 Hoogte (m) 6,5 

 Gewicht (Kg) 170 

 Transport (m)   1,5x1,2x1,0  

 

Er wordt vanuit de sportraad geopteerd om de slingerbal te ontlenen. Nancy vraagt een 
vrijblijvende prijsofferte. Indien deze attractie nog vrij is, neemt zij een optie.  
Dit wordt besproken op een volgend overleg met jeugdraad Bever.  
 
Initiatiereeks valpreventie  
Periode: najaar 2014 
Lesgever = kinesist 
Nancy informeert naar mogelijke kinesisten: Kine8+, Wim Blaton, Fem Van Den Berg, ze zendt 
een algemene mail naar deze personen. 
Indien het niet lukt om deze initiatiereeks door een kinesist te laten geven, dan contacteren we de 
laatstejaarsstudenten van de Hogeschool Gent.  
Data + tijdstip in functie van lesgever! 
 
Allerlei 

• Opbergruimte voor kleutermodules 
 

• Sporthal 
Opsplitsing maken van het materiaal dat mag gebruikt worden door andere sportclubs en wat 
niet. 
Wordt het ballenrek gebruikt? Kan dit opgehangen worden? 



Nancy en gemeentesecretaris bekijken in samenspraak met leerkrachten LO de ruimte.  
 

• Pajotse 400km 
Bevoorrading op zaterdagochtend 21/06/2014 te Bever (aan de sporthal) 
Hulp: Annemie, Marleen, Ines  
Er wordt voorgesteld om de bevoorrading te houden onder de carport van het gemeentehuis. 
 

• Knijp eens in je arm – Project Provincie Vlaams-Brabant 
Met dit initiatief wil de provincie jeugd-, sport- en sociaal-culturele verenigingen helpen hun 
droom te realiseren die anders door een gebrek aan middelen, mankracht of tijd in de kast blijft 
steken. Het enige wat de verenigingen hoeven te doen is hun droom neer te schrijven in 
maximum 100 woorden en dit op zo’n manier dat dit hen overtuigd. Als de droom van een 
vereniging wordt geselecteerd, mag ze samen met beslagen dreamfixers gedurende 1 jaar 
bouwen aan de realisatie van die droom. Afsluitend wordt dan uit de verschillende 
gerealiseerde droomprojecten nog een finale winnaar verkozen met als hoofdprijs een heuse 
droomreis.  
 

Volgende overlegmoment met jeugdraad heeft plaats op 19/05/2014 om 19u30.  
Volgende sportraad heeft plaats op 19/06//2014 om 19u30, telkens in de raadzaal van het 
gemeentehuis.  
 


