
Verslag algemene vergadering sportraad 19/06/2014 

Aanwezigen:    
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,      afgevaardigde sportclub 
Hendrik Sapijn, secretaris,        
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,      
Kevin Buyl,         afgevaardigde school 
Bea Ricour,          
Ellen Vrancx,          
Marleen Flamant, schepen,       deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,  
 
 
Verontschuldigd:  
Annemie Wielant, voorzitter,       afgevaardigde sportclub 
Michaël Piecq         geïnteresseerde burger 
Lital Wuyts,         afgevaardigde school 
 
Afwezig: / 
 
Agenda 
 
Mededelingen 
Afscheid van dhr. Hendrik Sapijn als secretaris en lid van sportraad Bever. Wij danken hem voor 
zijn medewerking, inzet en dit van bij de oprichting van de adviesraad. 
 
Goedkeuren verslag vorige vergadering  
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Evaluatie Start to run 
Volgende week laatste week. 
Nog een actief en gemotiveerd groepje van ongeveer 15 personen die de sessies afwerken.  
Er wordt nog een traktatie (water + koekje + brantanozak met gadgets) voorzien als afsluiter. 
De deelnemers ontvangen ook een diploma (naam, alle logo’s, periode, logo loper, start to run 0’ 
tot 30’). 
Vraag vanuit ACP en vanuit de deelnemers om aan deze start to run een vervolg te breien in het 
najaar (5km – 10km) en eventueel openstellen.  
Het bestuur van ACP dient na te checken wat mogelijk is en niet ikv de subsidies. Indien groen 
licht zal het volgende moeten nagegaan worden: 

• Waar en wanneer? (opletten met de weersomstandigheden in het najaar) 

• Zaterdag of zondag? (najaar vroeger donker) 

• Periode? 

• Bijdrage? 
 
Heeft iemand nog inschrijvingsgeld ontvangen? 
 
Tussentijdse evaluatie Start to Bike / Start to MTB 
Aanstaande vrijdag rijden we week 6, intussen opgebouwd naar 25km. 
Afgelopen vrijdag een tocht van 27km. 
Er wordt afgesproken met Klimax om de deelnemers eens te trakteren op een drankje/ijsje. 
Concrete afspraken: Klimax en/of Annemie doen het nodige.  
 
Evaluatie kinderhappening 
Bij deze bedank ik iedereen voor hun inzet en medewerking aan deze mooie activiteit. 
1 geblesseerde, de verzekeringsdocumenten in orde gebracht. 
Zeker voor herhaling vatbaar. 
Naar een volgende editie toe misschien meer structuur in de namiddag stoppen. 



Zeker en vast aandacht vestigen op en er rekening mee houden dat 1 vaste begeleider bij de 
groep en 1 vaste begeleider bij het spel. 
We bekijken of het naar de toekomst toe toch niet haalbaar is om dit te organiseren op de 
buitenspeeldag, zo niet op een zaterdag buiten een verlengd weekend.  
 
Voorlopige stand van zaken Massatornooi 
Intussen 5 ploegen ingeschreven. 
Ook via het infoblad werd er nog een oproep gelanceerd.  
Tijdens kermis Akrenbos en de dorpsfeesten zal er extra promotie gevoerd worden.  
Daarnaast worden de sportregio-collega’s en ploegen buiten Bever (via sportregio-collega’s) ook 
aangeschreven. 
Nancy contacteert Frederik (L&F) ivm prijzen vlees. 
Mogelijkheid om volleyballen te ontlenen via Rudi of via volleybalclub Edingen. 
 
Dorpsfeesten 
De slingerbal werd gereserveerd. Het feestcomité is op de hoogte en houdt rekening met de 
nodige ruimte! 
 
Nancy stelt een hulpschema op (helpers: Bea, Ines, Ellen, Nancy, Lital, Annemie). 
Ook aan jeugdraad Bever wordt gevraagd om eens te horen wanneer wie kan helpen, Nancy zendt 
mail naar Joffrey.  
 
Bespreken Initiatiereeks valpreventie  
Periode: najaar 2014 
Lesgever = kinesist 
 
Nancy contacteert de personen die reageerden.  
Hoeveel is het maximum toegelaten personen per groep? Goedkoper tarief vanaf x aantal 
personen? 
Wanneer infomoment inplannen? Zodat de geïnteresseerden na dit moment nog kunnen 
intekenen. 
Theorie- en praktijkvoorbeelden verweven in de lessen.  
Infomoment: begin oktober? 
 
Feedback infomoment Bloso i.v.m. MJP 
De opmerkingen worden samen met schepen Marleen en David Nassen bekeken. Bijkomende info 
wordt opgevraagd bij Bloso. 
 
Feedback overleg met OCMW i.k.v. sportcheques 
Vooraf 
Na te vragen:  

• Rechtstreeks lidgeld, wie betaald? 

• Sportcheque simpel houden 

• 2 sportclubs aanschrijven om listing op te maken van wie in aanmerking komt (Nancy via 

mail) 

• Sociaal onderzoek (Isabelle) 

• Isabelle bezorgd voorbeeld van Bever Service 

Overleg 

• Sociale dienst achterhaalt wie in aanmerking komt en voert het sociale onderzoek 

• Seizoensstart + lidgeld clubs 

kaatsers: geen lidgeld, enkel kaatshandschoenen aankopen om dan te gebruiken/te lenen 

Seizoensstart: 31/3 

 



voetbal: < 10 jaar = € 80 à € 85; > 10 jaar = € 125 

seizoen: 1/7 – 30/6 

Vervolg 
Wie komt er in aanmerking? 

Ledenlijst sportclubs overlopen en daarna contacteert sociale dienst de personen (lijst via 
werkingsverslag club) 
Sensibilisering? 
Via brief naar OCMW-clienten 

Criteria? 

• Inwoner van Bever 

• Genieten van een studietoelage = rechthebbend op een sportcheque t.w.v. € 85 (mits 

voorleggen van bewijs) 

• Indien mensen aansluiten bij een sportclub buiten Bever: ± 50% van het lidgeld terug te 

storten (jeugdsportgids) 

Tussenkomst?  
Bij voetbalclub: financiële tussenkomst in het lidgeld 
Bij kaatsclub: financiële tussenkomst voor het bekostigen van de uitrusting 
 

Brief? 
vermelden van alle logo’s 
activiteitenprogramma voetbal + kaatsers + sportdienst meesturen 
bijlage: jeugdsportgids 
mensen dienen contact op te nemen met de sociale dienst 
criteria vermelden + tussenkomst 
sensibilisering naar OCMW-cliënten : voor kinderen vanaf 5j via verspreiding van 
jeugdsportgids + indien interesse mogelijke financiële tussenkomst 

 
Kosten 

nodige drukkosten + postzegels inbrengen als kost 
 

Principe 
Budget BP 4 → OCMW→sportclub 

 
Goedkeuren volledig jaarverslag 2013 (sport voor allen-decreet-
verenigingssportbeleidsplan)  
Na bespreking; 
 
Besluit met éénparigheid van stemmen het volledige jaarlijks verslag 2012 (sport voor allen-
decreet – verenigingssportbeleidsplan) goed te keuren. 
 
Besluit met éénparigheid van stemmen de verantwoording bij het volledige jaarlijks verslag 2012 
(sport voor allen-decreet verenigingssportbeleidsplan) goed te keuren. 
 
Goedkeuring rekening 2013 (jaarverslag 2013 – sport voor allen-decreet-
verenigingssportbeleidsplan) 
Na bespreking; 
 
Besluit met éénparigheid van stemmen het volledige jaarlijks verslag 2012 (sport voor allen-
decreet – verenigingssportbeleidsplan) goed te keuren. 
 
Besluit met éénparigheid van stemmen de verantwoording bij het volledige jaarlijks verslag 2012 
(sport voor allen-decreet verenigingssportbeleidsplan) goed te keuren. 
 
Allerlei 



• Sporthal 
Nancy bezorgde het overzicht van het controleschema aan het SC in zitting van 10/06/2014. 
Gemeentesecretaris gaat akkoord met de leuke ISB-signalisatiebordjes. Er wordt nagekeken 
welke men aankoopt. 
http://www.isbvzw.be/webshop-cats/24  

• Organiseren van een indoortouwtrektornooi 
Nancy checkt de afmetingen van de sportzaal en tijdelijke feestzaal en vraagt info bij Jan. 
Ingewonnen info: 
minimum 36 meter lengte nodig, beide locaties zijn al onmogelijk. 
Eventueel side-by-side trekken, maar dan moet je het wiel waar achter getrokken word wel erg 
goed kunnen vast zetten. 
We kunnen het idee meenemen, of eventueel een outdoortornooi organiseren.  

• Kidsrun 26/09/2014 
Opsplitsing maken: meisjes per graad laten lopen, jongens per graad laten lopen. (en niet 
beiden samen per graad) 
Nancy verwittigt tijdig de politie. 

• Sportprijzen/huldigingen: eventueel hier in Bever ook organiseren. Nancy vraagt de 
documenten op bij haar sportcollega’s. 

• Pajotse 400km 
Bevoorrading op zaterdagochtend 21/06/2014 te Bever (aan de sporthal) 
Hulp: Bea, Ines , Nancy 
Ter plaatse: 8u 
Er wordt voorgesteld om de bevoorrading te houden onder de carport van het gemeentehuis. 
 
 

Volgende overlegmoment met jeugdraad heeft plaats op 27/08/2014 om 19u30  
in de raadzaal van het gemeentehuis.  
 


