
Overlegmoment jeugdraad en sportraad Bever 
Annemie Wielant, voorzitter,      afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,     
Michaël Piecq,       geïnteresseerde burger 
Bea Ricour,        afgevaardigde school 
Kevin Buyl,         
Marleen Flamant, schepen,      deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,  
Debby Versteldt, jeugdconsulente, 
 
Verontschuldigd:  
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,     afgevaardigde sportclub 
 
Afwezig: / 
 
Agenda 
 
Evaluatie wintermarkt 2015 
Sportraad besluit 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. 
 
Kinderhappening 
Besluit:  
Aangezien we geen geschikte datum vinden, er vele verlengde weekends vallen in de maand mei, 
en er een buitenspeeldag samen met de gemeente Herne wordt georganiseerd, stelt sportraad 
Bever voor om in 2015 geen kinderhappening te organiseren. 
 
We kunnen afwachten en naar aanleiding van de evaluatie van de buitenspeeldag er al dan niet 
één organiseren in 2016.  
 
Buitenspeeldag – woensdagnamiddag 01/04/2015 

• Leeftijdsgroep: < 12 jaar 

• Locaties: wippeweide + polyvalente zaal Sint-Pieters-Kapelle 

• Activiteiten lopende van 13u30 tot 17u 

• Verschillende activiteiten: hoelahoep, bellen blazen, reuzentwister, ballonenplooier, 
verschillende workshops,… Er wordt ook fruit aangeboden. 

• Kinderen nemen deel aan wat ze willen (vrije keuze) 

• Slotactiviteit voor iedereen gedurende de laatste 30 minuten 

• Flyer: school, alle inwoners + inwonende kinderen die hier niet school lopen 

• Ouders brengen/halen hun kinderen + staan in voor begeleiding 
 
Mogelijke activiteit jongeren 
Sportraad Bever stelt voor om een dropping te organiseren in het najaar voor de leeftijdsgroep 12 
– 18jaar, we proberen deze doelgroep opnieuw te bereiken. 
Annemie spreekt haar kennissen aan die droppings organiseren. Wordt vervolgd… 
 
Dorpsfeesten 2015 
Mogelijke ideeën: 

• Attractie uitlenen bij firma 2014 (ruim aanbod) www.cosmosevents.be , kosten evenredig te 
delen.  

• Aanbieden van buikschuiven  
 
Massatornooi 2015 
Datum: zondag 13/09/2015 
Zelfde concept als in 2014 behouden. Eventueel al vermelden in volgend infoblad? 



Verslag algemene vergadering sportraad 11/02/2015 

Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,       afgevaardigde 
sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,      
Michaël Piecq,        geïnteresseerde burger 
Bea Ricour,         afgevaardigde school 
Kevin Buyl,          
Marleen Flamant, schepen,       deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,  
 
Verontschuldigd:  
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,      afgevaardigde sportclub 
 
Afwezig: / 
 
Agenda 
 
Mededelingen 
 
We nemen afscheid van 2 sportraadleden, nl. Lital Wuyts en Ellen Vrancx. Wij overhandigen een 
kleine attentie voor hun jarenlange inzet. 
 
Een geïnteresseerde burger heeft gereageerd op de oproep naar kandidaten. Wij nodigen haar uit 
voor de volgende sportraad. 
 
Goedkeuren verslag vorige vergadering  
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Bespreken en uitwerken activiteit bollebaan 
 
Bespreking voorbeeldflyer: 

• Inbegrepen? 
Platbolspel, vervoer en verzekering inbegrepen. Ook wordt er u 2 drankjes en een 
mattentaart aangeboden. 

• Vertrek te Bever: 13u30 
Uur terug in Bever: 17u30 

• Deelnameprijs: € 5,00 per deelnemer 

• Extra vermelden bij inschrijving:  Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt. 
 
Het schepencollege gaat akkoord met het busvervoer door buschauffeur Jos. 
Afspraken met Jos dienen nog te gebeuren (Nancy). 
 
Begeleiding: Annemie, Ines, Marleen, Nancy (vertrekt vroeger terug). Wie nog? 
 
Bespreken en uitwerken initiatie curve bowls 
 
Concept: Initiatiereeks curve bowls wekelijks op een weekavond aanbieden en dit gedurende 1 
maand. 
Materiaal: 2 curve bowls van Herne uitlenen. 
Gemeente Herne heeft mij laten weten dat het curve bowls materiaal er wekelijks gebruikt wordt op 
dinsdag en donderdag. Dus onze voorkeur naar donderdagavond wordt geschrapt. 
 
Intussen werd het akkoord van het schepencollege ingewonnen dat de werkmannen dit wekelijks 
afhalen en terugbrengen.  
 
Wanneer we de reservaties van de sporthal bekijken, stellen we vast dat: 



1. Maandagavond < 20u de zaal vrij is 
2. Woensdagavond < 20u30 de zaal vrij is 
3. Vrijdagavond < 20u30 de zaal vrij is 

Sportraad Bever opteert om de 4 opeenvolgende initiaties te houden op een woensdagavond, 
startend vanaf 11/03/2015 t.e.m. 01/04/2015 telkens van 19u tot 20u30. Nancy reserveert de 
sporthal.  
 
Nancy meldt aan ISB de wijziging van data, nodig voor de sportverzekering.  
 
De correcte data wordt doorgegeven aan het SC, zodat de planning van de werkmannen kan 
opgemaakt worden. 
 
Er wordt een mail verstuurd naar de gemeente Herne met de reservatiedata en vraag naar 
eventuele uitleenkosten.  
 
Bespreking flyer: 

• Deelnameprijs: € 8,00 voor de gehele lessenreeks 

• Elke woensdagavond vanaf 11/3 t.e.m.01/04 en dit telkens vanaf 19u tot en met 20u30. 
 
Te voorzien:  

− Beurtenrol sportraadleden (graag 2 leden per week) 
o Week 1: Nancy - Marleen 
o Week 2: Bea – Ines - Nancy 
o Week 3: Jean-Marie – Michaël – Nancy  
o Week 4: Annemie - Marleen - Kevin 

− Gelamineerde documenten met spelregels (cfr. 1e initiatie) 

− De deelnemers helpen bij het opstellen en opruimen van het materiaal 
 
Bespreken Start to run 2015 
Vorige vergadering: 
Tanguy wil opnieuw de Start to run-reeks verzorgen, tegen dezelfde verloning als in 2014. 
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. 
 
Verdere bespreking en uitwerking: 
Tanguy kan de de start to reeks begeleiden op woensdagavond en vrijdagavond.  
 
Bespreking flyer: 

• Woensdagavond en vrijdagavond vanaf 19u30 

• Locatie: voetbalveld Pontembeek 
 
TO DO: 
Voetbalclub verwittigen (Gaston) 
Activiteit nu al vermelden op activiteitenflyer (via eyecatcher/sportweetjes) 
 
Initiatie line-dance 
Stand van zaken: 
Nancy contacteerde de mogelijke lesgeefster (contactgegevens Annemie). Nog geen antwoord.  
Nancy informeert nog eens rond 20/02/2015. 
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? 
 
Vrijblijvend informeren bij Amithaba naar lesgever en kostprijs.  
 
Deze initiatie wordt ook een sportelactiviteit. ‘Werk aan je kracht, conditie, lenigheid, coördinatie,…’ 
 
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. 
 
Naar aanleiding van het contact dd. 11/02/2015 
Voorstellen: 

• Lichte lunch (dagschotel) nuttigen bij Jobim om 11u30 

• Starten met activiteit om 14u 

• Eindigen met activiteit om 17u à 17u30 

• Kantine petanquers gebruiken 

• Begeleidde wandeling/geocatching aanbieden voor de niet-petanquers 

• Plan B bij regenweer: 
o Uitlenen matten curve bowls voor de petanquers - sporthal 
o Kaarten of volksspelen in kantine sporthal 

• Fedos betaalt bus 

• Samenwerking met Bibbem, seniorenraad en Fedos 

• Plannen in weekend ergens half mei/eind juni 

• Deelnemers betalen lunch zelf 
 
Sportraad Bever beslist het volgende: 

• Deze adviesraad staat in voor het sportieve gedeelte, nl. uitstippelen wandeling 
(korte/lange wandeling) + plan B; Geen catering! 

• Eventueel uitlenen petanquesets bij Bloso/Provincie 

• Raadt aan dat Bibbem/petanquers/seniorenraad de petanque begeleiden en de kantine 
open houden 

• Voorstel dat petanque drank aankoopt en totale opbrengst mag houden. 

• Volgend overleg met Marie-Jeanne na info bij Fedos en andere mogelijke partners 
 

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.  
Uiteraard is elke gemeente vrij om zelf als gemeente een intentieverklaring in te dienen en 
zich zo kandidaat te stellen voor sportelgemeente 2015. Ook voor dit jaar dienen wij een 
intentieverklaring in. 
 



 
Activiteiten: 
Initiatie curve bowls 
Platbolspelnamiddag voor 50-ers en mensen met een beperking 
Start to run 
Petanquetornooi en wandeling voor niet-petanquers 
Initiatie Line-Dance 
 

− Nota intergemeentelijke samenwerking Sportregio Pajottenland. 
Op het sportregiobestuur werd de nota voorgelegd aan de aanwezigen. Positieve reacties 
vanuit Bloso, Provincie Vlaams-Brabant en de aanwezige sportschepenen. 
Sportraad Bever gaat akkoord met de nota en ondertekend deze. 

 

 
Volgende overlegmoment met jeugdraad heeft plaats op 30/03/2015 om 19u30  
in de raadzaal van het gemeentehuis.  
 


