
Verslag algemene vergadering sportraad 18/05/2015 

Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,      afgevaardigde sportclub 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,     afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,     
Kevin Buyl,        afgevaardigde school/voetbal 
Marleen Flamant, schepen,      deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,  
 
Verontschuldigd:  
Michaël Piecq,       afgevaardigde voetbal 
Bea Ricour,         afgevaardigde school 
Stephanie Bronkhorst,      geïnteresseerde burger 
 
Afwezig: / 
 
Agenda 
 
Mededelingen 
 
Goedkeuren verslag vorige vergadering  
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Tussentijdse evaluatie Start to run 2015 
20 mensen betaalden.  
Tanguy heeft wegens rugproblemen 1 les niet kunnen verzorgen. Ines en Nancy vingen dit op, en 
er werd afgesproken met Tanguy dat hij de les erna extra verzorgt, mensen betaalden voor 
begeleidde lessen, en dit op dinsdag 01/07/2015. Zo niet, wordt er gevraagd dat er 1 les niet 
gefactureerd wordt door ACP. 
 
Stand van zaken initiatie line-dance 

• Wij gaan in zee met Amithaba, om onze lessenreeks Line-Dance te verzorgen.  

• We bieden aan op 4 opeenvolgende zondagen, gedurende 2u - telkens van 13u tot 15u, en dit 
op volgende data: 08/11, 15/11, 22/11 en 29/11/2015. 

• De locatie blijft onveranderd (Sporthal Ter Plasbeek, Plaats 10, 1547 Bever). 

• Totaalsom (alles in) : € 580,8 (€ 60/u excl. Btw) 

• Bespreken ontwerp flyer: deelnameprijs nog te bepalen/te berekenen 
 
Feedback overlegmoment sportraad - jeugdraad  
Mogelijke activiteit jongeren - dropping 
Overlegmoment:  

• Kennissen Annemie stippelen enkel de route uit. 

• Geprikte datum: zaterdag 21/11/2015 = OK  

• Dropping met opdrachten (weg zoeken aan de hand van tips, geluiden,…) 

• Doelgroep: 16j – 22j (chiroleiding valt hierin) 

• Inschrijvingen laten tekenen door ouders (minderjarige deelnemers) 

• Startplaats = +/- aankomst 

• Eventueel vanuit sportraad/jeugdraad een versnapering onderweg voorzien.  

• Voorlopig programma:  
o 17u30-18u: filmvoorstelling in zaaltje loods 
o +/- 19u30: klaarmaken en vertrekken voor dropping 

• Aanbieden van een drankje en bijvoorbeeld hamburger na de dropping. 

• Eventueel mogelijkheid tot overnachten in het zaaltje van de loods. Met het aanbieden van 
ontbijtkoeken de ochtend nadien. 

• Nancy verzekering in orde brengen 

• Zeker te vermelden op flyer:  



o Zaklamp, fluohesje en E-ID opzak hebben 
 
Sportraad:  
 
Voorstellen om enkel film en dropping aan te bieden. Geen overnachting, kleine zaal + ontruiming. 
Bespreking ontwerp flyer:  

o aan te vullen na overleg met alle andere betrokken partijen 
o flyer verjongen 
o organisatie enkel en alleen verantwoordelijk tijdens de activiteit 
o deelnemers makkelijk naar huis geraken (oppikken, carpoolen,…) 

 
Dorpsfeesten 2015 – zondag 23/08/2015 
Overlegmoment:  

• Attractie huren bij firma www.cosmosevents.be  , kosten evenredig te delen. Deze attractie 
behoorde niet meer tot hun uitleengamma. Voorlopige optie genomen van de buikschuifbaan 
bij BCJ verhuur. 

• kosten 50% - 50% verdelen 

• Gewenste uren blijven onveranderd. Opstellen attractie: +/- 10u – ophalen +/- 19u.  
 
Sportraad: 

• Bedenking dat de deelnemers – kinderen hier zich niet op gaan kleden, stellen we voor om het 
go-cartparcours en 4 (wrangler) go-karts te ontlenen. Daarnaast kunnen we ook de 
fietsjes/steps van de school en/of ’t Sterretje gebruiken. Nancy geeft de nodige info door aan 
het feestcomité. Alles wordt daarnaast ook naar de jeugdraad gecommuniceerd.  

• Totaalprijs (go-cart circuit en go-karts): € 556,60 

• Meeneem-idee voor 2016: benefietrun voor een goed doel.  
 
Massatornooi 2015 

• Voorstel om vooropgestelde datum zondag 13/09/2015 te wijzigen naar 06/09/2015 (optreden 
Camargo) = 13/09 wordt BEHOUDEN!! 

• Zelfde concept als in 2014 behouden 

• Debruyn: koelwagen voorzien ipv frigo’s.  

• Promotie:  
o Algemene flyer verzenden in Bever +/- 10/08 
o Deelnemers 2014 + alle verenigingen mailen 
o Flyer verspreiden met de dorpsfeesten 

 
Sportraad:  

• Ontwerp flyer: aanvullen met goede sfeer en opkomst in 2014 + daarna doorsturen naar 
sportraad en Joffrey. 

• Koelwagen: best vooraf prijsvragen. Zodat verrassingen/hoge kostprijs worden vermeden. 
 
Joffrey en Nico uitnodigen op sportraad van 25/06/2015 om 20u30 
 
Feedback overlegmoment sportraad – seniorenraad  
Marie-Jeanne legde de nodige contacten met senioren/mediorenvereniging Bibbem, petanqueclub 
en Fedos 

• Fedos gaat akkoord met nieuwe datum, nl. 19/09/2015 

• Schatting aantal deelnemers vanuit Fedos: +/- 50 personen 

• Beverse 50-plussers ook informeren en toelaten 

• Jean-Pierre Coomans (petanque en Bibbem) reserveerde de overdekte petanquebanen in 
Galmaarden, dit als plan b bij slechte weersomstandigheden. 

• Sportaanbod: 
o Voormiddag:  

� Wandelen – 2 lussen aanbieden: 5km + 7 à 8km (o.a. 
Pontembeekwandeling) 



� Petanque ( petanqueterreinen) 
� Volksspelen (kantine voetbalterrein 1) 
� Curve Bowls (sporthal Ter Plasbeek) 

o Namiddag:  
� Wandelen – 2 lussen aanbieden: 5km + 7 à 8km (o.a. 

Pontembeekwandeling) 
� Petanque ( petanqueterreinen) 
� Volksspelen (kantine voetbalterrein 1) 
� Curve Bowls (sporthal Ter Plasbeek) 

• Sportraad begeleidt volgende sporten: wandelen, volksspelen en curve bowls. 

• Programma: 
o 10u: aankomst Fedos-deelnemers 
o 10u – 10u30: nuttigen van tas koffie en mogelijkheid tot sanitaire stop – kantine 

voetbalterrein 1 
o 10u30 – 12u30: activiteit voormiddag 
o 12u30/13u – 14u/14u30: nuttigen lunch 
o 14u/14u30 – 16u: activiteit namiddag 
o 16u: afsluiter = tas koffie met chocolaatje /ijsje aanbieden 

• Lunch 
Afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen wij deze nuttigen bij Jobim of in ’t Platteland. 
Kostprijs lunch: € 20 à € 25 

• Extra drankverbruiken en drank tijdens lunch door de deelnemers zelf te bekostigen. Cash 
te betalen op de bevoorradingsposten.  

• Bevoorradingspost petanqueplein: Petanqueclub voorziet drank, bemant de bevoorrading 
en de opbrengst van de drankenverkoop is voor de club. 

• Bevoorradingspost kantine voetbalclub:  
hier ’nuttigen we s ochtends een tas koffie voor elke deelnemer. Indien dit geen optie is, 
gebruiken we de polyvalente zaal van de school als alternatief. 

• Prijzen drank (petanque en voetbal) op elkaar afstemmen!  
beide clubs voorzien drank, bemant de bevoorradingspost tijdens de namiddagactiviteit en 
de opbrengst van de drankenverkoop is voor de club. 

• Marie-Jeanne vraagt na aan voetbalclub of dit OK is. Ook voor het spelen van de 
volksspelen. 

• Marie-Jeanne vraagt of petanquers de bevoorradingspost aan het petanqueplein kunnen 
bemannen. 

• Nancy vraagt na aan Couleurs Chocolat: chocolaatje voor bij de koffie/ijsje 

• Flyer:  
o Wordt op basis van het ontwerp naar Fedos (Marie-Jeanne bezorgt dit) gemaakt 
o Datum + programma vermelden 
o Verspreiding flyer: begin juli 
o Inschrijven voor 30/07 
o Inschrijven bij Marie-Jeanne en Nancy 
o Inschrijving is officieel bij betaling deelnameprijs 
o Prijs (nog te bepalen) 
o Extra drankconsumpties en drank tijdens lunch zelf cash te betalen 
o Bij slecht weer is er een mogelijkheid tot aansluiten bij een andere sport. 
o Verzekering 

• Nancy zorgt voor: 
o Reservatie curve bowls van de gemeente Herne = gevraagd 
o Prijzen Couleurs Chocolat 

Via Matan  

Verhuis van Bever naar Zoning Leuze 

Prijzen zullen wat verhogen (jaren lang dezelfde prijs) 

Voor ijs ,kunnen we jullie dozen maken van 1liter,2.5 liter,5liter aan 11,00 € de liter 



(op bestelling bij Matan). 

In elk geval,best een bestelling voor 10/09 

o Wandeling ism sportraad uitstippelen = cfr. Kopij Pontembeekwandeling en 
Burghtwandeling – zie plannetjes! Jean-Marie stippelt de route uit, met de nodige 
weetjes en foto’s voor onderweg. 

o Volksspelen reserveren = OK 
o Sporthal reserveren = OK 

 
Sportraad:  
Nog na te vragen bij een volgend overleg: 
Wel degelijk andere senioren toelaten of niet?  
Zo ja, dienen deze lid te zijn van Fedos of niet? 
Crèmekar Mauricette vragen voor ijsjes 
 
Marie-Jeanne uitnodigen op sportraad 25/06 om 19u 
 
Bowlingnamiddag voor 50-plussers en mensen met een beperking 
3 banen – 2 spelletjes – koffie en mattentaart gevraagd! Dit komt neer op € 10/pp. 
De bijdrage van € 6 per deelnemer blijft onveranderd.  
Flyer wordt goedgekeurd. 
 
Werkingsverslagen sportclubs 
De Pelote Club Bever en FC Excelsior Bever ontvingen reeds de in te vullen vragenlijst, het 
gemeentelijk subsidiereglement m.b.t. de sportclubs. Werkingsverslag in te dienen, uiterlijk tegen 
01/08/2015. 
 
Allerlei 

− Teambuilding sportraad: tegen de volgende vergadering zoekt Annemie ideetjes. 

− Hulp bevoorradingspost Pajotse 400: 12u30 – 18u30 
Nancy maakt een doodle aan, waarin iedereen zijn keuze kan doorgeven.  

− AED-toestel: prijzen/info voetbal + sportregio 
 
 

Volgende sportraad met overlegmoment jeugdraad en seniorenraad heeft plaats op 
25/06/2015 om 19u00 in de raadzaal van het gemeentehuis.  
 


