
Verslag algemene vergadering sportraad 26/08/2015 

Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,      afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,     
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,      
Bea Ricour,         afgevaardigde school 
Marleen Flamant, schepen,      deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,  
 
Marie-Jeanne Deschuyteneer     voorzitter seniorenraad/lid FedOs 
Joffrey Pensis        voorzitter jeugdraad 
 
Verontschuldigd:  
Kevin Buyl,        afgevaardigde school/voetbal 
 
Afwezig:  
Michaël Piecq,        afgevaardigde sportclub 
Stephanie Bronkhorst,      geïnteresseerde burger 
 
Agenda 
 
Overlegmoment met seniorenraad –  bespreking seniorensportdag 19/9 
Aantal deelnemers? Nog maar 10 inschrijvingen, 5 inwoners van Bever en 5 via Fedos 
Er werd beslist dat we minimum 20 deelnemers dienen te hebben om het te laten doorgaan, zo 
niet wordt alles geannuleerd.  
Marie-Jeanne geeft ten laatste op 03/09/2015 nog een laatste stand van zaken mee. 
Indien een ‘GO’, komen Marie-Jeanne, Annemie en Nancy samen op 04/09/2015 om verdere 
afspraken te maken.  
 
We zouden met de sportraad dan ook samenkomen op maandag 07/09/2015. 
Nancy houdt jullie op de hoogte. 
 
Indien ‘GEEN GO’, wordt deze activiteit verschoven naar voorjaar 2016. 
 
Overlegmoment sportraad – jeugdraad – organisatie dropping 
Evaluatie dorpsfeesten 2015 – zondag 23/08/2015 
Mooie en leuke activiteit, maar liefst +60 kindjes namen deel. 
 
Massatornooi 2015 

• Maximum 12 ploegen toelaten 

• Voorlopige stand van zaken: 7 ploegen 

• Waarborgen per ploeg (Jean-Marie) 

• Zelfde hoeveelheid broodjes Prima Bina (Joffrey) – 140x 

• Bestelling De Bruyn: drank, banken en tafels (geen glazen) (Joffrey)  

• Zelfde hoeveelheid vlees L&F Meat (Nancy) – 70x pens + 70x spek – zelfde prijs 

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

• Muziekinstallatie (Joffrey) 

• EHBO-kit + ijs + middel tegen wespensteken (Nancy) 

• Tickets/bonnetjes op rol (Annemie) 

• Kopijen (Nancy) 

• Aankopen:  
o Houtskool bbq everyday 10kg – 2 zakken (Marleen) 
o ketchup, mosterd – Prima Bina (Joffrey) 
o 1e prijs: streekproductenmand geschonken door Marleen, t.w.v. € 50 (Annemie) 
o Fluitjes + volleyballen + pomp (Annemie) 

• Spelschema’s na te kijken (Mie/Ines) 



• Scorebordjes na kijken: in materiaalhok? (Bea/Nancy) 

• Volleybalnetten voor terreinen buiten (Joffrey) 

• Zelfde verkoopprijzen behouden als in 2014 

• BBQ-toestel (Sander) 

• Wat vragen aan SC?  

• 2 partytenten naast elkaar opstellen ter hoogte van ingang sporthal 

• gemeentelijk springkasteel, dit zouden we zondag links of rechts naast venster kantine 
opstellen (stroom nemen van in kantine sportzaal) 

• verlengkabels 

• maximum 4 nadars (afsluiten beide kanten van het gemeentehuis) 

• transpalette werkmannen 

• zaal reinigen voor en na activiteit 
 

Dropping 

• Stand van zaken: Nico stippelde het parcours uit. Hij bezorgt alles aan Annemie, zodat wij 
deze vooraf kunnen stappen. Pas daarna kunnen nog moeilijkheden/wijzigingen worden 
doorgegeven. Daarna alles doorgeven aan politie en brandweer Ninove. 
 

• Afspraak 11/9 om 20u30 parking gemeentehuis – samenrijden vertrekpunt Denderwindeke 
21u: start droppingroute kerk Denderwindeke 
Jean-Marie blijft standby ☺ 

• Aan het SC te vragen: Schoolbus vragen – schoolbus bevat 36 plaatsen (Nancy) 
Indien akkoord, volgt de nodige info later. 

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

• Mogelijke versnapering: hotdog en soep: nog te bespreken 

• Nodige kopijen (Nancy) 

• Bespreking ontwerp flyer en droppingkaart = OK 

• Aankopen: 3 kompassen (Annemie) 

• Vergoeding: geschenkbon à rato onkosten GPS-wandelen 
 
Mededelingen 
 
Goedkeuren verslag vorige vergadering  
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Kidsrun 25/9 

• Bea en Nancy wonen infovergadering bij op 03/09 van SVS  

• Bea past de brief naar de ouders aan. 

• Bea/school maakt een nieuwe buttom als aandenken 

• Nancy zorgt voor de infoaffiches, brevetten, startkaarten, zakje per leerling, … 

• Bea polst tijdens vergadering naar de gewenste sportieve cadeau’s per vestiging 

• Nancy wint het advies van de politie in. 

• Nancy vraagt aan het SC: 
o Bezorgen van een infobriefje door werkmannen aan inwoners langsheen het traject 
o Ophalen appels (evt. door Christian) op 18/9 
o Parkeerverbodsborden voor afbakening terrein 
o Nadars 
o Werkman voor afbakening terrein 
o 2 à 3 seingevers 

 
Werkingsverslagen sportclubs 
Annemie en Nancy kijken dit verder na. Op de volgende sportraad wordt dit besproken in het bijzijn 
van de afgevaardigden van de in aanmerking komende sportclubs 
 



Allerlei 

− Sportelgids supersportelregio 
Aantal oplagen voor Bever: 100 à 150 (max) 
Te verdelen: dokterspraktijken, apotheek, matan, prima bina, Sandy,… 

− Memorial Van Damme 
Zowel Bever als Galmaarden heeft nog geen aanmeldingen ontvangen.  

− Vuilniszak/vuilnisbak prijsoffertes vragen 
 
 

Een volgende vergaderdatum voor de sportraad zal vermoedelijk geprikt worden tijdens het 
massatornooi.  
 


