
Verslag algemene vergadering sportraad 03/09/2014 

Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,       afgevaardigde sportclub 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,      afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,      
Michaël Piecq         geïnteresseerde burger 
Bea Ricour,         afgevaardigde school 
Ellen Vrancx,          
Marleen Flamant, schepen,       deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,  
 
Joffrey Pensis, voorzitter       jeugdraad 
Sander Allert, lid         jeugdraad 
Peggy Reygaerts, lid        jeugdraad 
 
Verontschuldigd:  
Lital Wuyts,         afgevaardigde school 
Kevin Buyl,  
 
Afwezig: / 
 
Agenda 
 

Overleg met jeugdraad 

 
Evaluatie kinderhappening 31/05/2014 
Heel wat positieve reacties mogen ontvangen. 
Bij een eventuele herhaling van deze activiteit, checken of dit niet in de communieperiode en lang 
weekend valt. 
 
Evaluatie activiteit t.g.v. dorpsfeesten dd. 24/08/2014 
Factuur slingerbal ontvangen, geen bijkomende kosten. 
 
Bespreking en verdere uitwerking van het massatornooi volleybal 14/09/2014 

• 9 ploegen ingeschreven, gemarkeerde ploegen dienen nog te betalen. 
o Chiro 
o Als’t maar beweegt 
o Gezinsvolleybal 
o Sint-Elooisvrienden 
o De Bloedgevers 
o Tafeltennisclub Galmaarden 
o Petanqueploeg 
o Voetbalploeg 
o Block and Roll  

• Pers uitnodigen (Nancy) 

• Spelschema – programma: Ines checkt bij trainer, anders wordt dit opgesteld door Annemie 
en Ines. Alles wordt opgemaakt voor 8 of 9 ploegen.  

• 3 terreinen (2 buiten en 1 binnen) behouden: ofwel wordt er op alle 3 terreinen wedstrijd 
gespeeld, ofwel 2 terreinen wedstrijd, 1 terrein voor opwarming. 

• Volleyballen: oude volleyballen zijn welkom. Eventueel één volleybal van club Edingen 
lenen, maar die enkel voor in de zaal gebruiken.  

• Lijnen + netten terreinen buiten: chiro 

• Scorebord zaal wordt getest en gebruikt 

• Scorebordjes (hout) worden gebruikt voor buiten. 

• Spelen op tijd 

• Scheidsrechtersfluitjes: Michaël 



• Spandoek sportraad 

• Muziekinstallatie: Joffrey (opstellen in kantine, boxen buiten/tent) 

• Drank bij Debruyn: (Joffrey) 
plateaus, aftrekkers, glazen + plastic bekers, tafels en banken 
Te verkrijgen aan 1 bonnetje (€1,5)  
cola 
cola zero 
plat water 
bruisend water 
ice tea 
jupiler 
kriek 
 
Te verkrijgen aan 2 bonnetjes (€ 3) 
Leffe blond 
Leffe bruin 
Duvel 
BBQ broodje (met witte pens of met spek) 

• Sauzen, servietten, houtskool (2 grote zakken) : Marleen 

• BBQ toestel: Sander 
toestel opstellen onder carport  

• Kantine sportzaal enkel voor toog en doorgeef gebruiken. 

• Te vragen aan werkmannen gemeente: 
2 partytenten naast elkaar opstellen ter hoogte van ingang sporthal 
gemeentelijk springkasteel links of rechts naast venster kantine opstellen 
verlengkabels 
4 nadars  

• Prijs voor winnaar: geschenkmand met streekproducten (Marleen) 

• Lijst inschrijvingen + naam/gegevens per ploeglid, dit voor verzekering, excelfile maken 
(Nancy) 

• Wisselgeld (Jean-Marie) 

• Kassa: fuifkoffer 

• Keukenpapier, keukenhanddoeken, afwasmiddel (Nancy) 

• Inschrijvingsgeld storten naar sportraad Bever 

• Drankkaart per ploeg + teruggave waarborg in 1 omslag → voor te bereiden (Nancy) 

• Drankbonnetjes apart te voorzien (Nancy) 

• Joffrey maakt drankkaarten + zuipkaarten 

• Prima Bina: 140 broodjes te bestellen (Nancy) 

• Eenheidsprijzen vlees 
o  L&F meat 

witte pens: € 0.90/stuk 
spek: € 0.85/stuk  
gratis bain-marie 
prijzen incl. 6% btw  
We bestellen 70 stuks van elk (Nancy) 

• Helpers: 
Annemie, Marleen, Nancy, Joffrey, Sander, Bea, Thomas, Jorden, Michiel, Jean-Marie, 
Peggy 

• Afspraak zaterdagavond 13/09/2014: 18u frigo’s vullen, checklist overlopen 

• Afspraak zondagochtend 14/09/2014: opstelling, klaarzetten, voorbereidingen 
 

Sportraad 

 
Mededelingen 
 
Goedkeuren verslag vorige vergadering  



Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Stemmen van een nieuwe secretaris 
Er wordt een algemene e-mail verzonden om te polsen of er kandidaten zijn. Op de volgende 
bijeenkomst van de sportraad, zal er een stemming tot nieuwe secretaris dienen te gebeuren. 
 
Evaluatie Start to run 
Er wordt beslist om geen vervolg meer aan te bieden aan de deelnemers (5 – 10km), maar wel om 
deze start to initiatie te herhalen in 2015. 
 
Evaluatie Start to Bike / Start to MTB 
Vanuit Klimax mochten wij een evaluatiemail ontvangen. Er zal later nog overlegt worden met hen 
of we een andere formule toepassen en/of we een sabatjaar inlassen.  
Wij bedanken het Klimax-bestuur met een streekproductenmand voor de fijne samenwerking. 
 
Bespreking en verdere uitwerking kidsrun 26/09/2014 

• Startuur? 13u55 – Einduur? 15u 

• Seingevers: zeker 4 personen (hoofdweg) 

• Mensen binnen wijk Freest (2) 

• Geen beroep doen op sponsoring 

• Vrijwilligers? Bruno 

• Badge/buttom opnieuw als aandenken. School ontwerpt deze. (Nancy en Bea spreken af) 

• Trofeeën voorzien voor elke categorie (meisjes en jongens apart per graad) 

• Sportief kado 
Er wordt voorgesteld om duurzamer materiaal aan te kopen. 
School investeert hier het grootste deel van. Sportraad Bever gaat akkoord om hetzelfde 
bedrag als vorig jaar te investeren. 

• Brief aan de inwoners langs het traject : voorbeeld, startuur hier 13u45 vermelden. 

• Pers uitnodigen (Nancy) 

• Brief aan ouders leerlingen: school zorgt hier opnieuw voor. Voorbeeldbrief wordt eerst nog 
besproken. 

• Leerkachten vooraan groep fietsen en achteraan lopen: OK 

• EHBO: juf  

• Affiches: Nancy doet het nodige (OK) 

• School vervolledigd de startkaarten en brevetten die we van SVS ontvangen (OK) 

• Kantine kaatsers opnieuw gebruiken voor het onderbrengen van het materiaal 

• Geen podium nodig, we gebruiken het opstaptrapje aan de kantine van de kaatsers 

• Gadget SVS opnieuw verloten 

• Muziekinstallatie school + megafoon 

• Flesjes water aankopen bij plaatselijke handelaar (Nancy) 

• Meisjes per graad apart lopen, jongens per graad apart lopen 

• Lokale politiewijk verwittigd, akkoord OK 

• Afbakening parcours: parkeerverbodsborden 

• Op te vragen bij het secretariaat: aantal leerlingen per klas 
 
Bespreken Initiatiereeks valpreventie  
Bespreking folder. 
Infomoment heeft plaats in de polyvalente zaal school (gereserveerd). 
De lessenreeks gaat door in de sporthal (gereserveerd). 
 
 
Allerlei 

• Sporthal 
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.  

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

Volgende overlegmoment met jeugdraad heeft plaats op 01/10/2014 om 19u30  
in de raadzaal van het gemeentehuis.  
 


