
Verslag algemene vergadering sportraad 25/06/2015 

Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,      afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,     
Michaël Piecq,       afgevaardigde voetbal 
Bea Ricour,         afgevaardigde school 
Kevin Buyl,        afgevaardigde school/voetbal 
Marleen Flamant, schepen,      deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,  
 
Marie-Jeanne Deschuyteneer     voorzitter seniorenraad/lid FedOs 
Joffrey Pensis        voorzitter jeugdraad 
Nico Vanderlinden        
 
Verontschuldigd:  
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,     afgevaardigde sportclub 
 
Afwezig:  
Stephanie Bronkhorst,      geïnteresseerde burger 
 
Agenda 
 
Overlegmoment met seniorenraad –  bespreking seniorensportdag 19/9 

• Uitnodiging naar leden FedOs Vlaams-Brabant en Beverse 50-plussers  

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

• Sportaanbod: 
o Voormiddag:  

� Wandelen 7 à 8km  
� Petanque (petanqueterreinen) 
� Volksspelen (kantine voetbalterrein 1) 
� Curve Bowls (sporthal Ter Plasbeek) 

o Namiddag:  
� Wandelen 5km  
� Petanque ( petanqueterreinen) 
� Volksspelen (kantine voetbalterrein 1) 
� Curve Bowls (sporthal Ter Plasbeek) 

• Begeleiding sporten: 
o Wandelen: sportraad 
o Curve bowls: sportraad 
o Volksspelen: seniorenraad 
o Petanque: petanqueclub/bibbem  

• Programma: 
o 10u: aankomst en lekkere tas koffie met koek 
o 10u30: start sportactiviteit 1 
o 12u30: nuttigen 3-gangenlunch (excl. Dranken) 
o 14u00: start sportactiviteit 2 
o 16u00: afsluiten met een koffie en versnapering 
o 16u30: einde van de sportieve dag 

• Lunch 
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen 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.  



• Betaalmiddel bevoorradingsposten 
De deelnemers kunnen ’s ochtends bij de ‘onthaalpost’ drankbonnetjes of drankkaarten 
kopen. Bij de start van de activiteiten kunnen ze hiervoor terecht op de bevoorradingspost 
zelf. Hiermee kunnen ze hun dranken betalen op de bevoorradingsposten. Bonnetjes en 
drankkaart nog te ontwerpen. 

• Marie-Jeanne legt de nodige contacten voor het bemannen van de bevoorrradingsposten 
en het op elkaar afstemmen van de prijzen.  

• Bus FedOs parkeert zich op de parking van het gemeentehuis + verzamelen alle 
deelnemers gebeurt daar. 

• Helpers sportraad mogen lunchen op kosten van de sportraadkas 

• Versnapering 
Idee om Mauricette te laten komen met ijskar. Voorstel: 1 potje met 2 bolletjes ijs + koekje 
+ 1 saus 

• Flyer wordt opgemaakt voor Bever a.d.h.v. het ontwerp van FedOs:  
o Deelnameprijs: € 30 
o Inschrijven bij Marie-Jeanne en voor 15/8 

haar contactgegevens worden erop vermeld. 
o Flyer aanvullen met de nodige logo’s (ook die voor de FedOs-leden)  
o Inschrijving is officieel bij betaling deelnameprijs op rekeningnr. FedOs. 
o Extra drankconsumpties en drank tijdens lunch zelf cash te betalen 
o Verspreiden eind juli in Bever 

• Te voorzien: 
o Perculator (kantine of tijdelijke feestzaal) + koffietassen 
o Aankopen (Marie-Jeanne): koffie, melkjes + ontbijtkoeken 
o Wisselgeld (Ines) 
o Kassa sportraad (Ines) + fuifkoffer (Nancy) 
o Drankbonnetjes en drankkaart (Nancy) 
o Dranken:  

� Water 
� Cola 
� Koffie 
� Fruitsap 
� Pintje 

• AFSPRAAK 18/9 OM 19U OM ALLES KLAAR TE ZETTEN 

• VOLGENDE OVERLEG 26/8 OM 19U30 
Bespreking volgende punten: 
Wie begeleidt welke sport / wie eet wat / overlopen uitgestippelde wandelingen / afspraken 
kantines / verkoopprijzen drank / bestelling brouwer / prijzen bonnetjes-drankkaart / 
Mauricette voor ijsje 

 
Overlegmoment sportraad – jeugdraad – organisatie dropping 
Dorpsfeesten 2015 – zondag 23/08/2015 

• Go-cartcircuit + 4 go-carts ipv buikschuifbaan (€ 556,60) 

• Doodle opstellen waar iedereen zijn ‘hulp’ kan ingeven 

• kosten 50% - 50% verdelen 

• voor de kleuters de fietsjes vanop school/sterretje gebruiken 

• € 2,00 betalen voor de ganse dag – preventiebandje dan geven 
 
To do: 
Doodle aanmaken (Nancy) 
Fietsjes vragen (Nancy) 
Uithangblad ‘toegang op vertoon van bandje – bandje= € 2 (Nancy) 
Wisselgeld + Kassa (Ines) 
Preventiebandjes (Nancy) 
 
 



Massatornooi 2015 

• Zelfde concept als in 2014 behouden 

• Debruyn: geen leffe en duvel (Joffrey) 

• Koelwagen voor € 25 (Joffrey) 

• Geen chips 

• 1e prijs: streekproductenmand geschonken door Marleen (Marleen) 

• Waarborgen per ploeg (Jean-Marie) 

• Zelfde hoeveelheid broodjes Prima Bina (Nancy/Joffrey) 

• Zelfde hoeveelheid vlees L&F Meat (Nancy) 

• Per ploeg omslagen voorzien (waarborg + drankkaart + spelschema) (Nancy) 

• Kopijen (Nancy) 

• Aankopen: houtskool, ketchup, mosterd, servetten (na te kijken – Nancy) 

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

 
Dropping 

• Politie en Brandweer Ninove verwittigen ten laatste begin september – Nico bezorgd de route 

• Nico verwittigt de eigenaars van de privéterreinen waar we langs moeten 

• Strookjes met noodnummer voorzien voor de deelnemers 

• Deelnameprijs: € 5 

• Noodnummer = fuifgsm (Nancy) 

• Bea heeft zeker 2 kompassen + navraag bij kennis (Bea) 

• Schoolbus vragen – schoolbus bevat 36 plaatsen (Nancy) 

• Activiteiten spiraal checken (Nancy) 

• Inschrijvingsdatum: ten laatste tegen 30/10 

• Verzamelen in Bever om 17u15 – parking gemeentehuis (GEEN film) 

• Start groep 1 in Denderwindeke om 18u – 2e groep ongeveer 30’ later 

• Alvorens te starten de nodige uitleg: gebruik kompas, visgraad,… 

• Flyer aanvullen met: 
o Uiterste inschrijvingsdatum 30/10 
o Uur vertrek + uur terug 
o Vertrek dropping = geheime plaats…  
o Potlood, gepaste kledij en schoeisel, reserve schoenen te voorzien 
o Toelating ouder/voogd 
o Versnapering bij aankomst in Bever  
o Hoe kunnen deelnemers inschrijven? 

Mail met naam/voornaam/geboortedatum/contactnr. ouders, dan € 5 storten op 
rekeningnummer sportraad 
pas dan een droppingkaart terugmailen 

• Droppingkaart ter bevestiging van hun inschrijving voorzien van een ruimte waarop de 
deelnemer en ouder/voogd kunnen tekenen ter toelating aan deelname aan de activiteit. 

• Droppingkaart ontwerpen (Nancy) 

• Promotie activiteit: 
o Facebook 
o Affiche-vorm bij prima bina, sporthal, Matan 

• Mogelijke versnapering: hotdog en soep. 

• Nodige kopijen (Nancy) 

• Stappen dropping door sportraad/jeugdraad op vrijdag 11/9/2015 – tijdstip voorlopig om 22u – 
wordt nog verder afgesproken 

 
Mededelingen 
 



Goedkeuren verslag vorige vergadering  
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Eindevaluatie Start to run 2015 
Maar liefst +/- 15 deelnemers houden vol. De weersomstandigheden bepalen of ze al dan niet 
komen opdagen op de training.  
Tanguy plant de extra training op 01/07. 
 
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 
 
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 

− Huldiging 1e ploeg voetbalclub FC Excelsior op 03/07/2015 in de polyvalente zaal van de 
school. 

− Teambuilding sportraad 
Wordt verschoven naar voorjaar 2016. 

− Sportelgids supersportelregio 
Nancy bezorgt aan Dirk Heylen een overzicht van de Beverse sportclubs met 50+-werking  
+ activiteiten najaar 2015 + kalenderjaar 2016 

− Sportsnack schooljaar 2015 – 2016 
Zeker niet in 1e semester. Valt misschien te vervangen door een multimove-activiteit.  

− Memorial Van Damme 
Op 11 september 2015 vindt in het Koning Boudewijnstadion de 39ste editie van de AG 
Insurance Memorial Van Damme plaats. Vlaams minister van Sport, Philippe Muyters, wil 
graag aan jongeren onder de 16 jaar de kans geven om te genieten van dit sportief 
topevenement. De eerste 200 gemeenten die bijgevoegd inschrijvingsformulier terugsturen 
naar het secretariaat van de Memorial ontvangen 20 tickets. Hiervan zijn er 18 bestemd 
voor jongeren onder de 16 jaar en 2 voorbehouden voor hun volwassen begeleiders. De 
tussenkomst voor de gemeente bedraagt 107 euro. 
Bijkomend kunnen er nog extra tickets besteld worden voor ouders en/of vrienden aan de 
prijs van 25 euro per ticket. 
Gezien het Galmaarden vorig jaar veel moeite gekost heeft om geïnteresseerden te vinden, 
stelt de sportdienst voor geen bijkomende tickets aan 25 euro te bestellen. 
De sportdienst wil wel voorstellen in te schrijven voor een pakket van 20 tickets (18 voor 
jongeren onder de 16 jaar en 2 voor volwassen begeleiders). Gezien de matige interesse 
vorig jaar zou de sportdienst niet meer met een wedstrijdformule werken maar de tickets 
aanbieden aan de eerste geïnteresseerden. 
De sportdienst stelt wel voor – net als vorig jaar – gratis busvervoer voor deze groep van 
20 personen te voorzien met een gemeentelijke schoolbus en buschauffeur. 
Om meer zekerheid te hebben dat de tickets verdeeld geraken, zou een samenwerking met 
Bever mogelijk zijn door voor Galmaarden en Bever 1 pakket van 20 tickets aan te vragen. 
In dat geval dient bekeken te worden hoe de kosten (tickets, bus en chauffeur) verdeeld 
kunnen worden. 
Vergoeding bus: via geldig kmvergoedingstarief voor de rit heen en terug. De verdeling van 
de tickets zal gebeuren wanneer de tickets aangekomen zijn. Financiële vergoeding a rato 
de verdeling van de tickets. 
De tickets van Bever worden via Bea verdeeld. 



 
 
 

Volgende sportraad met overlegmoment jeugdraad en seniorenraad heeft plaats op 
26/08/2015 om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis.  
 


