
Verslag algemene vergadering sportraad 19/01/2015 

Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,      afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,     
Michaël Piecq,       afgevaardigde sportclub 
Marleen Flamant, schepen,      deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,  
 
Verontschuldigd:  
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,     afgevaardigde sportclub 
Bea Ricour,        afgevaardigde school 
Kevin Buyl,        afgevaardigde school/sportclub 
 
Afwezig: / 
 
Agenda 
 
Mededelingen 
 
Ellen Vrancx wenst uit de sportraad te stappen. Sportraad Bever neemt hier nota van. 
Ellen en Lital worden uitgezwaaid op de volgende sportraadvergadering, nl. op 11/02/2015 nà het 
overleg (ongeveer rond 20u). 
 
De gedane oproep naar de bevolking om interesse tot toetreding tot sportraad Bever leverde geen 
reacties op. Schepen Marleen stelt voor om een lijst af te drukken van de nieuwe inwoners, 
aangekomen tussen 2009-2014, daarna wordt de lijst te overlopen. 
 
Goedkeuren verslag vorige vergadering  
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Evaluatie activiteit t.g.v. de 6e kerstboomverbranding  
We besluiten dat we een activiteit voor kinderen/jongeren moeten blijven aanbieden. 
Sportraad Bever stelt voor aan jeugdraad om eventueel het concept te herbekijken en voor een 
(originele) publiekstrekker te zorgen. 
Dit wordt zeker besproken op een eerstvolgend overleg met jeugdraad Bever. 
 
Bespreken en uitwerken activiteit bollebaan en initiatie curve bowls 
Activiteit bollebaan: bespreking voorbeeldflyer 
Info: 

− Slechts 1 bollebaan ter beschikking 

− Minimum aantal deelnemers: 4 – 6 personen 

− Maximum aantal deelnemers: 20 personen (er wordt dan 10 – 10 gespeeld) 

− Overdekt terrein 

− Bollebaan is gratis 

− Mattentaart (€ 3) en drank nuttigen in café 

− Vervoer regelen met schoolbus, vraag stellen aan college. 

− Flyer opmaken met flyer voor initiatie curve bowls 
 
Aantal deelnemers bowling 2014: 16 deelnemers + 4 begeleiders. 
 
Verdere uitwerking en bespreking op de volgende vergadering. 
 
Initiatie curve bowls 
Concept: Initiatiereeks curve bowls wekelijks op een weekavond aanbieden en dit gedurende 1 
maand. 
Materiaal: 2 curve bowls van Herne uitlenen. 



Voorkeur: donderdagavond 05/03 – 12/03 – 19/03 – 26/03 telkens van 19u30 – 21u 
 
Antwoord Herne: matten zijn enkel vrij op maandag/woensdag/vrijdag en dienen dus wekelijks 
opgehaald en teruggebracht te worden.  
 
Mogelijk alternatief: woensdagavonden? Of verschuiven naar het najaar? Want gaat college 
akkoord met het wekelijks vervoer?? 
 
Te voorzien:  

− Beurtenrol sportraadleden 

− Gelamineerde documenten met spelregels (cfr. 1e initiatie) 
 
Bespreken Start to run 2015 
Tanguy wil opnieuw de Start to run-reeks verzorgen, tegen dezelfde verloning als in 2014. 
De mogelijke momenten geeft hij later mee. Daarna zal de flyer kunnen opgemaakt worden. 
 
Sportraad Bever wenst deze start to initiatie in dezelfde periode te plannen, nl. april tot en met juni. 
Wij stellen dan ook voor aan de lesgever om zeker binnen BEVER te blijven, wij stelden namelijk 
vast dat er mensen afhaakten toen er buiten de gemeente werd getraind. 
 
! Eyecatcher maken op eerstvolgende flyer om deze activiteit aan te kondigen.  
 
Initiatie line-dans 
Nog steeds geen reactie van danslesgevers/danslesgeefsters.  
 
Op Editie Pajot stond er een artikel onder de gemeente Herne omtrent linedance.  
Voorzitster Annemie bezorgt Nancy de contactgegevens van deze lesgeefster.  
Nancy informeert eens. 
 
Te vragen: 

− interesse om dit aan een breder publiek voor te schotelen? (niet alleen senioren, 
verschillende leeftijden); 

− Najaar 2015?; 

− Lessenreeks gedurende 4 à 5 weken; 

− Vrije momenten: dinsdagavond / donderdagavond / zondagnamiddag; 

− Vergoeding? 

− Te voorzien door ons en deelnemers? 
 
Ander alternatief: lesgever/lesgeefster via Amithaba zoeken. 
 
Seniorendag/namiddag petanque i.s.m. Fedos 
Voorzitter seniorenraad Bever, Marie-Jeanne sprak me er begin dit jaar terug over aan.  
Nancy zendt een e-mail met volgende vragen:  

− Concreet concept? 

− Gewenste periode? 
Bij voorkeur periode mei/juni. 

− Organisatie met sportraad enkel mogelijk in een weekend, zo kan er door ons bv. de 
gegidste wandeling of geocatching begeleidt worden. 

− Wat wordt er verstaan onder een ‘lichte lunch’? 

− Welk ‘plan B’ houden we achter de hand bij slecht weer? 

− Raming van de kostprijs? 

− Medewerking met seniorenraad mogelijk? 

− Kunnen wij rekenen op ondersteuning en medewerkers vanuit Fedos? 
Eventueel voorstellen aan de sportregio om dit samen te doen. Zo spelen we in op de 2 vragen. 
 
Allerlei 



− Sportelgemeente 2015:  
Met de sportregio bedachten wij het concept dat wij een aanbod met de sportregio zouden 
uitwerken, dit om zo de titel van Supersportelgemeente te behalen. En uiteraard om zo de 
prijzenpot binnen te halen.  

− Nota intergemeentelijke samenwerking Sportregio Pajottenland. 
Niet alles is van toepassing, schepen en sportraadvoorzitster gaan ervan uit dat de nota 
nog zal worden aangepast en wachten van te ondertekenen. 

− Reservaties sporthal 
Sportraad Bever adviseert om op de nieuwe gemeentelijke website een overzicht van de 
reservaties weer te geven, bv. in een google-agenda. 

− Voorstel datum overleg jeugdraad (samenwerking activiteiten): 11/02/2015 om 19u 
Agendapunten: 
* Wintermarkt 
* Kinderhappening 
* Activiteit jongeren 
* Dorpsfeesten 
* Massatornooi 

−  
 

Volgende overlegmoment met jeugdraad heeft plaats op 11/02/2015 om 19u00  
in de SCHEPENZAAL van het gemeentehuis.  
Na het overleg wordt er nog een sportraad gehouden.   


