
Verslag algemene vergadering sportraad 01/10/2014 

Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,       afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,      
Ellen Vrancx,         afgevaardigde school 
Marleen Flamant, schepen,       deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,  
 
Verontschuldigd:  
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,      afgevaardigde sportclub 
 
Afwezig:  
Michaël Piecq         geïnteresseerde burger 
Kevin Buyl,          afgevaardigde school 
Bea Ricour,          
 
Agenda 
 
Mededelingen 

• Lital Wuyts wenst uit de sportraad te stappen. Sportraad Bever neemt hier nota van. 
We nodigen haar uit op de laatste sportraadvergadering van 2014 en bezorgen haar een 
kleine attentie. 

• Wintermarkt 2015 gaat door op zaterdag 10/01/2015. 
 
Goedkeuren verslag vorige vergadering  
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Adviezen 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt advies voor het (gratis) gebruik van de 
sporthal aan IBO ’t Sterretje tijdens schoolvakanties. Sportraad Bever adviseert gunstig.  
 
Stemmen en verkiezen van functie ‘secretaris sportraad’ 
Door het feit dat de vergadering niet wordt bijgewoond door het voltallige aantal leden, wordt deze 
stemming verschoven naar de eerstvolgende vergadering.  
 
Evaluatie activiteit i.s.m. jeugdraad – Massatornooi volleybal t.v.v. aankoop defibrillator dd. 
14/09/2014 
Goede voorbereiding en verloop, heel wat positieve reacties mogen ontvangen. Kennisname van 
de uitgaven en inkomsten. Totale opbrengst: € 621,16 
Deze opbrengst wordt met speciale aandacht behandeld in het volgende infoblad. De tekst wordt 
vooraf bezorgd.  
 
Evaluatie kidsrun 26/09/2014 
Goede voorbereiding en verloop. Juf Bea brengt het sportief cadeau per vestiging in orde. 
Bij een volgende editie misschien een EHBO-kit aan 1 seingever langs het traject bezorgen.  
Vermelding en bedanking organisatie bij huldiging zou leuk zijn. Foto’s en artikel aan 
perscontacten bezorgd. Foto’s staan op de gemeentelijke website.  
 
Evaluatie Start to run 
Aangezien Bea (contact ACP) afwezig is wordt dit agendapunt behandelt op een volgende 
vergadering. Lesgever voor start to run? 
Aanbod 2015: 0 – 5km of 0 – 10km? 
In de facebookgroep eens polsen wie nog actief loopt en wie interesse toont om deel uit te maken 
van de sportraad. 



Bespreken Initiatiereeks valpreventie  
Folder werd bedeeld op donderdag 25/09/2014. 
Aantal inschrijvingen infomoment: 5 inschrijvingen 
Aantal inschrijvingen lessenreeks: 4 inschrijvingen 
 
Aanwezigheid sportraad: 

• 08/10 (infomoment): Nancy en Annemie 

• 15/10: Nancy 

• 22/10: Marleen 

• 29/10: Ines 

• 05/11: Annemie 

• 12/11: Nancy 
 
Bespreken sportaanbod 2015 
Voorlopige oplijsting: 

• Wintermarkt 2015 
Eventueel huren van rodeo snowboard of organisatie helpen en geen activiteit aanbieden. 
Nancy vraagt een prijsofferte. 

• Bowling 50+ en mensen met een beperking? 
Na te kijken 

• Walmke Brand 
Rik contacteren (Viane Viert) om datum te kennen. Zal Werner opnieuw kunnen gidsen? 

• Lessenreeks 
minderbekende dansstyle – Nancy mailt om info en prijzen. 

• Start to run 

• GEEN start to bike 
Annemie koopt een streekproductenmand als bedanking. 

• Kinderhappening i.s.m. jeugdraad/sportraad/jeugddienst 

• Dorpsfeesten  i.s.m. sportraad/jeugdraad 
 
Allerlei 

• Sporthal 
Gemeentesecretaris gaat akkoord met de leuke ISB-signalisatiebordjes. Er wordt nagekeken 
welke men aankoopt. (OK) 
http://www.isbvzw.be/webshop-cats/24  

• Sporteldossier 2014 
Kennisname ingediend evaluatiedossier sportelgemeente 2014. 
Rond half november 2014 moeten de evaluaties van de jury rond zijn. De huldiging heeft plaats 
op woensdag 04/12/2014. 

• Toelichting subsidieverdeling sportclubs (werkingsverslag 2013-2014) 
Nancy zendt e-mail naar sportclubs betreffende criterium 1 en 2 + bezorgt hen nogmaals het 
subsidiereglement.  

• Oproep nieuwe leden 
via volgende kanalen: infoblad, website + affiche ophangen in de school  
vermelding van de bekende activiteiten (start to, kinderhappening, kids run) 
 
 

Volgende overlegmoment met jeugdraad heeft plaats op 24/11/2014 om 19u30  
in de raadzaal van het gemeentehuis.  
 


