
Verslag algemene vergadering sportraad 01/10/2015 

Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,      afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,     
Kevin Buyl,        afgevaardigde school/voetbal 
Michaël Piecq,        afgevaardigde sportclub 
Marleen Flamant, schepen,      deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,  
 
 
Verontschuldigd:  
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,     afgevaardigde sportclub 
 
Afwezig:  
Stephanie Bronkhorst,      geïnteresseerde burger 
Bea Ricour,         afgevaardigde school 
 
Agenda 
 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Evaluatie massatornooi t.v.v. de aankoop van een defibrilator 13/09 + bespreking verder 
verloop aankoop toestel 
 
We proberen naar de toekomst toe 10 ploegen te motiveren om deel te nemen. 
Ines geeft een stand van zaken mee wat betreft de uitgaven en de opbrengsten. 
 
Sportraad Bever neemt het overzicht van de prijsoffertes door (samenaankoop verschillende 
gemeenten binnen sportregio Pajottenland). 
Sportraad Bever adviseert het gemeentebestuur om het toestel aan te kopen bij AED Partner. Dit 
is niet de goedkoopste firma, maar met volgende motivering: de waarde van de asystolische 
drempel. De gemeenten Lennik en Ternat volgden dit ook bij de uitbreiding van hun AED-
toestellen. 
 
Sportraad Bever vraagt daarnaast aan het gemeentebestuur het akkoord van de financiering van  
het AED-toestel en een mogelijke plaats van installatie.  
Let wel op: de aankoper dient zelf voor een elektriciteitsvoorziening (bekabeling) te zorgen voor 
buitentoestellen. Wij stellen dan ook voor om de aankoopsom te voorzien in het budget dienstjaar 
2016, bestelling gebeurt eind 2015. De opbrengsten van het massatornooi worden doorgestort van 
de sportraadrekening naar de zichtrekening van het gemeentebestuur. 
Sportraad en jeugdraad Bever leggen het verschil van de opbrengsten massatornooi en de helft 
van de aankoopsom bij. 
 
Na aankoop en plaatsing ervan zal dit bekend gemaakt worden via perskanalen in onze kleine 
gemeente en zal er een cursus georganiseerd worden voor minstens 1 afgevaardigde van alle 
sportclubs die de sporthal gebruiken. 
 
Evaluatie kids run 25/09 
Bekertjes water niet echt nodig. Uiteindelijk openden leerlingen van het 3e en 5e leerjaar nadien 
ook hun flesje. Bekertjes bleven achter op het kaatsplein.  
Vlot verloop!  
 
Dankjewel aan Bea & Jean-Marie + vrijwilligers. 
 
Aandachtspunten naar de toekomst toe: 

• Enkel flesjes water voorzien 



• Ehbo-standen langsheen het parcours zeker behouden 

• 1 extra seingever voorzien (4 ipv 3) 

• Supporters/ouders eventueel ook mee laten lopen in een aparte reeks 
 
Bespreken voorstel sportregio: organiseren van een intergemeentelijke loop met als locatie 
atletiekpiste te Gooik. 
Ondanks het feit dat elke sportambtenaar nu dezelfde voorbereidingen treft is het niet echt 
haalbaar om al onze leerlingen te vervoeren naar deze locatie. De kids run blijft in Bever. 
 
Bespreking werkingsverslagen sportclubs 
Dit agendapunt wordt verschoven naar een volgende algemene vergadering van de sportraad, 
waarbij alle sportclubs dienen aanwezig te zijn. 
 
Stand van zaken initiatiereeks Line-Dance  
Flyer werd verspreid op 25/09/2015. Inschrijvingen afwachten…  
De flyer wordt naar alle sportraadleden nog eens gemaild, zodat iedereen nog wat promotie kan 
voeren.  
 
Stand van zaken lesgever:  
Antwoord Amithaba: Tijdens de zomermaanden was het wat moeilijk een lesgever te bereiken maar 

ondertussen heb ik twee potentiële lesgevers die het zouden kunnen geven. 

Dus dit komt zeker in orde! Ik bevestig asap wie van de twee de lessen zal geven! 

 
Opmaak hulpschema – er wordt een doodle aangemaakt. Gelieve deze door iedereen in te vullen 
aub.  
Voorlopige data ingevuld tijdens de vergadering:  
08/11: Annemie, Nancy 
15/11: Ines 
22/11: Marleen 
29/11: Annemie 
 
Let wel op: de toegangssleutel van de sporthal wordt doorgegeven, dus tijdig afspraken maken! 
Indien nodig zetten jullie bij aankomst de chauffage aan in de zaal, dit door aan het klimrek op de 
knop te drukken.  
Muziekinstallatie voorzien: joffrey of school contacteren? 
 
Stand van zaken dropping 21/11 
Promotie 
Flyers worden rondgedeeld. Ook wordt de pers verwittigd. 
 
Akkoorden 
Nico voerde de nodige wijzigingen door.  
Lokale politie Ninove werd aangeschreven op 24/09. De brandweer en stad Ninove worden ook 
nog aangeschreven.  
SC akkoord met vraag om busvervoer. Secretaris vraagt buschauffeur. 
 
Bevoorradingspost 
Mogelijke bevoorradingspost: in het bos aan het begin van de koeiengeluiden (met koeienpak?). 
 
Tips 
Per vertrekkende groep wordt er 1 groepsverantwoordelijke aangeduid. Deze wordt regelmatig 
gecontacteerd door Nico/Tim om te horen hoe alles verloopt. 
 
Wat voorzien? 

• Bordjes met bijvoorbeeld volgende tekst: ‘als je hier voorbij komt dan ben je verkeerd’ 

• Tussenstop: frisdrank (cola, water) + warme chocomelk + koekjes (wafeltjes – enkele 
soorten) 



• Einde (afgelegen weide, geen huizen in de nabije buurt gelegen) – afsluiter: 
o Vuurkorven 
o Partytent (tent met paraplusysteem – volleybal) 
o Gasvuur (Philippe) 
o Bbq-toestel (Annemie) 
o Casserole 
o Hotdogs 
o Hamburgers 
o Houtskool 
o Sauzen 
o Servetten 

 
Stand van zaken bowlingnamiddag 05/12 
Flyer zal verspreid worden in de week van 02/11/2015. (Inschrijven voor 15/11) 
 
SC akkoord met vraag om busvervoer. Secretaris vraagt buschauffeur. 
Wie graag mee begeleidt, graag overzicht tegen volgende vergadering aub. 
 
Allerlei 

• Inzage sporteldossier 2015 

• Intervisies lokaal sportbeleid – Isb 
ISB organiseert dit om hun leden te helpen bij de uitvoering en verantwoording van het 
lokaal sportbeleid. Er wordt voorgesteld vanuit de sportregio om ISB naar onze regio te 
laten komen zodat wij ons niet te ver hoeven te verplaatsen. ISB gaat hiermee akkoord, 
een geschikte datum wordt gekozen. 

• Drug en alcoholpreventie in de sportclub 
Enkele jaren geleden werden er al kleine initiatieven genomen om aandacht te geven aan 
Alcohol- en drugspreventie, echter zonder veel succes. 
De preventiewerking in Vlaams-Brabant wil hierop opnieuw aandacht aan besteden. 
Zijn er clubs die interesse hebben om hieraan mee te werken? 
 
Sportraad Bever vindt dit interessant om dit intergemeentelijk en ludiek (cfr. Opleidingen 
fuifcoach) te brengen naar de ouders toe. (bv. hoe herkennen, gedrag,…) Nancy brieft de 
drugs- & alcoholpreventiemedewerkster Bianca. 

• Kerstboomverbranding januari 2016 
Afwachten wat jeugdraad beslist. Wij adviseren dat zij wat vernieuwend uit de hoek dienen 
te komen. 

 

Volgende sportraad met overlegmoment jeugdraad heeft plaats op 05/11/2015 om 19u30 in 
de raadzaal van het gemeentehuis.  
Jeugdraad: 19u30 
Organisatie dropping: 20u30 

 


