
Verslag algemene vergadering sportraad 24/11/2014 

Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,       afgevaardigde sportclub 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,       
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,      
Ellen Vrancx,         afgevaardigde school 
Kevin Buyl,          
Bea Ricour,          
Michaël Piecq         geïnteresseerde burger 
Marleen Flamant, schepen,       deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,  
 
Verontschuldigd: / 
Afwezig: / 
 
Agenda 
 
Mededelingen 
 
Goedkeuren verslag vorige vergadering  
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Stemmen en verkiezen van functie ‘secretaris sportraad’ 
Er wordt unaniem beslist dat dhr. Jean-Marie Krikilion vanaf nu ook de functie als secretaris op 
zich neemt 
 
Evaluatie lessenreeks valpreventie 
Er werd gestart met 8 deelnemers en we eindigden met 6 deelnemers. 
Tijdens de laatste 2 lessen werd er een traktatie voorzien voor de deelnemers.  
Alle onkosten werden betaald.  
 
Gemeentelijk subsidiereglement voor sportclubs 
De algemene vergadering van de sportraad neemt in zitting van 24/11/2014 kennis van de 
wijziging van het gemeentelijk sportsubsidiereglement, dit n.a.v. de Bloso opmerking. 
 
De algemene vergadering van de sportraad geeft unaniem een positief advies over het 
aangepaste sportsubsidiereglement. 
 
Toelichting subsidieverdeling sportclubs (werkingsverslag 2013 – 2014) 
 
Na het ontvangen van de ingediende werkingsverslagen – 2013-2014 - door Peloteclub Bever en 
Koninklijk Excelsior Bever. 
 
Gelet op de korte toelichting door de afgevaardigden van de beide sportclubs bij hun ingediend 
werkingsverslag. 
 
Gelet op de toelichting door de sportambtenaar en sportraadvoorzitter betreffende de evaluatie van 
de ingediende werkingsverslagen en het voorstel van de subsidieverdeling. 
 
Na een wijzing van het voorstel, nl. onderdeel jeugdsportsubsidie (criterium 2), werd het voorstel 
aangepast. 
 
De algemene vergadering van de sportraad geeft unaniem een gunstig advies over de 
subsidieverdeling aan de sportclubs voor het werkingsverslag 2013 -2014. 
 
 
Bespreken sportaanbod 2015 



 
1. Wintermarkt 10/01/2015 

Het idee om volksspelen (’t Sterretje) en sportstacking gratis aan te bieden. 
Zie oplijsting volksspelen. 
Afspraken gebeuren verder via e-mail. 
Andere benodigdheden: tafels, banken, kerstverlichting, spandoek sportraad, touwen, TL-
lamp, verlengkabels, grote tent (seniorenraad wintermarkt 2014) 
 

2. Curve Bowls initiatie of bolbaan voor 50-plussers en mensen met een beperking – periode 
februari - maart 2015 
Er wordt beslist om de traditionele bowlingactiviteit door iets anders in te vullen.  
Nancy informeert bij de gemeente Herne voor de curve bowlsmatten en hoort eens rond 
waar er een bolbaan is (Lennik/Denderwindeke). 
 

3. Start to run: voorjaar 2015 
De vraag van de gemeente Galmaarden om eventueel samen te werken wordt besproken. 
Men vreest dat de drukkosten te hoog gaan oplopen en dat de verplaatsingen naar 
Galmaarden voor een afknapper gaan zorgen. Nancy brengt Bart op de hoogte. 
 
Bea polst of er binnen ACP een lesgever ter beschikking is.  
Nancy contacteert Wim Blaton met de vraag of hij enige interesse heeft om dit eventueel te 
verzorgen. 
 
Zelfde periode als in 2014 wordt behouden. 
 

4. Kinderhappening 27/06/2014 
Aangezien de maand mei veel feestdagen en verlengde weekends telt, werd er voorgesteld 
om deze kinderhappening te plannen op het einde van het schooljaar.  
Nancy brengt Joffrey op de hoogte. 
 

5. Dorpsfeesten 22 – 23/08/2015 
Hier wordt er een attractie gehuurd, de kosten worden gedeeld met jeugdraad Bever. 
Eventueel wordt er ook op zondag geo-catching aangeboden, zo kan Michaël zijn ding 
promoten.  
 

6. Massatornooi 13/09/2015 
Zelfde weekend en concept behouden zoals in 2014. 
 

7. Kids run 25/09/2015 
Ook hier opnieuw zelfde concept als in 2013 en 2014 behouden!  
 

8. Lessenreeks/initiatiereeks – Line-Dance (al dan niet in kader van sportelen) 
Vermoedelijk najaar 2015. 
Nancy vraagt contactgegevens van de lerares aan Rik. 

 
Er wordt beslist om de fakkeltocht i.s.m. Viane Viert 2-jaarlijks te herhalen. Nancy brengt Rik op de 
hoogte. 
Nancy bezorgt dit overzicht van activiteiten aan het ISB-secretariaat voor de verzekering. 
Allerlei 

• Sportelgemeente 2014 

• 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 19/01/2015 om 19u30  
in de raadzaal van het gemeentehuis.  
 


