
Verslag algemene vergadering sportraad 30/03/2015 

Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,      afgevaardigde sportclub 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,     afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,     
Michaël Piecq,       afgevaardigde voetbal 
Kevin Buyl,        afgevaardigde school/voetbal 
Stephanie Bronkhorst,      geïnteresseerde burger 
Marleen Flamant, schepen,      deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,  
 
Verontschuldigd:  
Bea Ricour,         afgevaardigde school 
 
Afwezig: / 
 
Agenda 
 
Mededelingen 
We verwelkomen mevr. Stephanie Bronkhorst als nieuw sportraadlid. 
Voorstellen van alle sportraadleden.  
 
Goedkeuren verslag vorige vergadering  
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Evaluatie activiteit platbolnamiddag voor 50-plussers en mensen met een beperking / 
Bowlingnamiddag voor 50-plussers en mensen met een beperking 
Jammer genoeg maar 4 inschrijvingen, waardoor wij beslisten om de activiteit te annuleren. 
Annulatie was gratis, de ingeschreven deelnemers ontvingen hun inschrijvingsgeld terug.  
 
Mogelijk alternatief: bowlingnamiddag in het najaar organiseren en de oude formule behouden.  
Datum: zaterdagnamiddag 05/12/2015. Gemeentelijke schoolbus en 3 bowlingbanen worden 
gereserveerd en verzekering wordt in orde gebracht.  
 
Evaluatie initiatiereeks curve bowls 
1e les mooie opkomst van zo’n 15-tal personen, mede dankzij de petanqueclub. Aanwezige pers 
maakte er een mooie reportage en artikel van waardoor onze kleine gemeente positief in de kijker 
werd gesteld. We hebben opgemerkt dat de mond-aan-mond-reclame werkte! 
 
2e les een povere opkomst van maar liefst 4 deelnemers. 
 
3e les een povere opkomst van maar liefst 4 deelnemers. Ook hier werden opnieuw mooie 
wedstrijdjes gespeeld. 
 
 
Bespreken Start to run 2015 
De flyer wordt samen met een info-flash bedeeld in de week van 06/04/2015. Deelnemers dienen 
zich vooraf in te schrijven en dit voor 18/04/2015 (wijziging). 
Deelnameprijs start-to-runners vooraf te vereffenen. 
Gebruik voetbalterrein Pontembeek: akkoord voetbal - Michel en Gaston OK. 
 
Initiatie line-dance 
Nancy contacteerde Amithaba voor een volledige en vrijblijvende prijsofferte voor een 
lesgever/lesgeefster. De offerte (excl. Btw en evt. materiaal) wordt besproken. 
 
Nancy vraagt na:  

• 4 x 2u ( 13u – 15u: 8-15-22-29/11) 



• Indien 2u na elkaar te lang is: 
8 x 1u (13u – 14u of 14u – 15u: 4-11-18-25/10 + 8-15-22-29/11) 

 
Sportraad opteert om de initiatie te laten lopen over 4 zondagen telkens gedurende 2u. 
 
Korte bespreking dropping - mogelijke activiteit met jeugdraad  
De mensen die de dropping uitstippelen zijn bereidt om de route uit te stippelen. Waarschijnlijk 
hernemen zij de dropping van Denderwindeke. 
 
Financiële vergoeding nog te bepalen bij een gezamenlijk overleg. Ook wordt de flyer overlopen.  
(Nancy mailt) 
 
Voorstel van sportraad om de deelnemers achteraf nog iets aan te bieden. 
 
Taken sport- en jeugdraad: 

• Opmaken flyer (vooraf inschrijven verplicht) 

• Reclame maken (ook bij chiroleden) 

• Voorinschrijvingen bijhouden 

• Bijdrage deelnemers bepalen 

• Bevoorradingspost bemannen (drank & versnapering) 

• Instaan voor de nodige kopijen 

• Vervoer (wij/bus?) 

• Voorstel datum: zaterdag 21/11/2015 
 
Vastleggen overlegdatum met jeugdraad 
Voorstellen: maandag 20/04/2015 om 20u30 
 
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 
 
Nancy contacteerde voorzitter seniorenraad Bever op 30/03/2015. Vooropgestelde datum past niet 
in het programma van Fedos.  
Nieuw voorstel datum: zaterdag 19/09/2015. 
 
Marie-Jeanne polst op Fedos-vergadering van 02/04/2015 a.s. en houdt ons op de hoogte. 
Mogelijk overleg met seniorenraad, indien datum definitief wordt, zou doorgaan op maandag 
20/04/2015 om 19u30. 
 
Kidsrun 25/09: inschrijvingsformulier SVS 
Nancy brengt het inschrijvingsformulier van SVS in orde en hetzelfde concept wordt behouden. 
 
Supersportelregio: stand van zaken 
Nancy licht toe.  
De oproep – zoektocht naar een sportelgangmaken werd per mail verzonden naar:  

• Mail naar turnclub, klimax, petanquers, seniorenraad, bibbem 

• Mail naar gepensioneerdenbond 2e jeugd (Marie-Elise) 
Ook wordt de oproep met de info-flash (week van 6/4) verspreidt. 
 
Intussen al een 1e overleg met O.C.M.W. gehad. Scheurkalender (periode juni t.e.m. november), 
de sportelgids, de sportpas, verspreiden. Minder/niet-actieve senioren via vrijwilligers Minder 
Mobiele Centrale, facturatie poets-, klusjesdienst en warme maaltijden, plaatselijke huisartsen en 
apotheek bereiken.  
 
2e overleg met werkgroep supersportelgemeente: planning en acties 
 
Sportraadlid Jean-Marie spreekt mogelijke sportelgangmakers aan. De oproep vertrekt samen met 
de info-flash. 
 
Dorpsfeesten 
Mogelijke activiteit: ludieke run (Kevin) 
Duidelijk maken aan de deelnemers dat: 

• Dit een ludieke run is en geen competitie 

• Er een parcours voor kids (< 1km) is 

• Er een parcours voor volwassenen van +/- 5 km is 

• Eventueel deelnemers van de start to run aanzetten tot deelname 

• Eventueel in het heksenthema laten kaderen 

• Langs Rosario?? 
 
Kevin brainstormt hierover nog eens… 
 
!! Sowieso een attractie/spel voorzien voor de kinderen op zondag. 
 
Allerlei 

 

− Catalogi: Duranet, Sportime en Huck 

− Jeugdsportgids Pajottenland (editie 2015) 



− AED-toestel voetbalclub Bever 
Prijsaanvraag sportregio: 1 AED-toestel nodig, volautomatisch, pads voor kinderen en 
volwassenen, gesloten buitenkast, met alarm, ik schat maximum 5 personen die de 
opleiding zouden volgen, bij voorkeur met een onderhoudscontract 
 
Toestel voetbal: Kevin vraagt info en prijzen na bij voetbalclub 
 

− Initiatie volleybal: idee om dit nog eens te organiseren met de hoop dat deze sport terug 
opflakkert in onze kleine gemeente Bever. 
 

− Teambuilding sportraad: Annemie kijkt uit naar een mogelijke activiteit. 
 

 
Volgende overlegmoment met jeugdraad heeft plaats op 18/05/2015 om 19u30  
in de raadzaal van het gemeentehuis.  
 


