
Verslag algemene vergadering sportraad 14/12/2015 

Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,      afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,    afgevaardigde sportclub  
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,     afgevaardigde sportclub 
Kevin Buyl,        afgevaardigde school/voetbal 
Michaël Piecq,        afgevaardigde sportclub 
Nancy Duyms, administratief bediende,     deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Marleen Flamant, schepen,      deskundige 
Bea Ricour,         afgevaardigde school 
 
Afwezig: / 
 
Agenda 
 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Evaluatie dropping 21/11 
Positief: 

• Afstand ok 

• 1e rustpunt ok 

• Eindpunt ook ok 

• Positief dat de meisjesgroepen eerstes waren 
 
Verbeterpuntjes: 

• Dropping voor de jongste deelnemers nog te vereenvoudigen 

• Eindpunt eventueel voorzien in een chirolokaal of ander gebouw, zodat de deelnemers 
kunnen opwarmen, even kunnen uitrusten,…  

• Controlebordjes ook op het einde van de dropping voorzien. Fout inschatten van zwaarste 
eindpunt (lang door velden stappen). 

• Coordinatie bus 

• Dropping opentrekken voor alle leeftijden 
 
Evaluatie initiatiereeks Line-Dance  
6 deelnemers 
Leuke lesgever 
Aanleren van 4 dansen in 2 uren 
Flyer niet combineren met andere info! 
Hoe pakken we de promotie beter aan in de toekomst? 
 
Evaluatie bowlingnamiddag 05/12 
9 deelnemers, 3 spelletjes aangeboden ipv 2 omdat er nog ruime tijd was. 
We beslissen in januari 2016 of deze activiteit al dan niet herhaald wordt in het jaarprogramma 
2016. 
 
Korte bespreking activiteit t.g.v. de wintermarkt 09/01/2016 
Aanbieden van: 

1. Ballenvanger (Adventure company) 
€ 85 excl. Btw  
Nancy checkt of dit vervoerd kan worden met een grote aanhangwagen. Indien wel, halen 
Jean-Marie en Annemie dit op.  

2. Twister (met verplaatsbare ringen) – INES 
3. Reuze 4 op een rij – SCHOOL 



4. Reuze Mikado – BEA 
5. Sportstapelen – KEVIN / NANCY 
6. Popcorn 

 
Popcornmachine aankopen, goede investering voor sportraad Bever! Jean-Marie doet het nodige.  
 
Hulp 
Nancy maakt een doodle op voor de hulp tijdens de activiteit. Iedereen kan zijn keuze doorgeven. 
 
Plaats op wintermarkt 
Nancy vraagt aan Joffrey of we onder het afdak kunnen plaatsnemen. 
 
Afspraak opstelling: 10u30 ter plaatse op het kaatsplein 
 
Benodigdheden: 
TL-lamp (Nancy) 
Spandoek sportraad (Nancy) 
Kerstmutsen (iedereen) 
Kerstversiering (iedereen) 
Korte verlengkabels (Nancy) 
Lange verlengkabels (Annemie / JM) 
Lampen (JM + iedereen?) 
Terracotakaarsen (Nancy) 
2 tafels (Joffrey) 
2 banken (Joffrey) 
Schepje voor popcorn 
Aanmaken van een deelnemerskaart, waarbij de jongeren met een doorschuifsysteem alle spelen 
moeten gedaan hebben (Nancy) 
Wiselgeld (Ines) 
 
Aankopen:  
Popcornmachine ter waarde van maximum € 100. 
Bekers voor popcorn 
2kg popcorn + suiker + olie 
 
Popcorn verkopen aan € 2 per bekertje. 
 
Toelichting stand van zaken AED-toestel / hartveilige gemeente 
 
Sportraad Bever neemt kennis van de stand van zaken.  
 
AED-toestel – stand van zaken 
Het toestel werd besteld en wordt geleverd en geplaatst op donderdag 07/01/2016. 
Werkman Fabrice doet het nodige tegen dan. 
Plaats van ophanging AED-toestel: buitenmuur sporthal, aan de toegangsdeur 
Label hartveilige gemeente 
Wat zijn de stappen/ voorwaarden om een hartveilige gemeente te worden: 

• AED toestel plaatsen op een centrale plaats 

• Persmoment voorzien tijdens de opleiding van de verenigingen!  

• Communiceren naar bevolking, verengingen, sportclubs, pers, personeel 

(website/infoblad/affichevorm ophangen in dokterspraktijk en plaatselijke apotheek/ 

informatieve brief met melding van AED sturen naar lokale politie en brandweer, 

verplegers, wit-gele kruis) 

• Voorbeeldflyer kan gepersonaliseerd worden, via www.hartveilig.rodekruis.be (enkel 

Nederlandstalig), de meeste info kan je hieruit halen om een tweetalige flyer op te maken. 

• Op flyer bv. vermelden: een Franstalige opleiding zal plaatsvinden bij voldoende interesse. 



• Opleiding reanimeren en defibrilleren organiseren voor personeel en inwoners/sportclubs 

o Personeel: min. 10%, opleiding van 3u volgen binnen de 6 maanden na 

ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, te organiseren binnen de 2 

jaar 

o Inwoners/clubs:  

3u opleiding, te organiseren binnen de 2 jaar 

Mogelijke opleidingen voor personeel/clubs/inwoners: 
Opleiding door vrijwillige lesgever 
’s avonds, door de lokale afdeling, kostprijs € 150 excl. Boekjes, enkel in NEDERLANDSE 
TAAL 
Opleiding door beroepslesgever 
overdag, kostprijs € 360, incl. boekjes, enkel in NEDERLANDSE TAAL 
Opleidingslokaal: genoeg ruimte voorzien, dit is een praktijkles, projectiescherm en beamer 
Opleiding tijdig aanvragen!! ASAP 3 voorstellen van data doorgeven opleiding personeel + 
opleiding bevolking/verenigingen. 
Gemeente is er vrij van om al dan niet inschrijvingsgeld te vragen aan de deelnemers. 
Deelnameattesten kunnen verkregen worden, aanvragen bij het doorgeven van de 
opleidingsdata!  
Gemeente coördineert de inschrijvingen, bij voorkeur inschrijven via e-mail. 
Per opleiding max. 21 personen toegelaten, ideaal aantal is 12 personen. 
Lesgever brengt al het nodige materiaal mee voor de opleiding (ontsmettingsmiddel, poppen, 
oefentoestellen). 
Facturatie Rode Kruis aan ons gebeurt na de opleidingen.  
Extra - verplicht 

• Franstalige opleiding?? Informeren bij de Franstalige afdeling Edingen/Silly 

• Firma regelt de registratie van het toestel. 

• Bijhouden van een maandelijkse controle van het toestel, via een register (verplicht) 

• Sticker met gegevens eigenaar op de buitenkast kleven (omzendbrief hartveilig) 

• Sticker voorzien met AED en registratienummer – na registratie van de firma ervan 

(omzendbrief hartveilig) 

Samenwerkingsovereenkomst 
Te ondertekenen  door beide partijen, nl. gemeentebestuur en Afdeling Rode Kruis Vlaanderen. 
Overeenkomst geldig voor 2 jaar  
 
Beslissing college dd. 07/12/2015 

• Akkoord met samenwerkingsovereenkomst 

• Gewenste opleidingen, voor wie en wanneer?  

1 opleiding overdag in februari 2016 voor personeel (gemeente/werkmannen/IBO/school) 

1 opleiding ’s avonds in maart 2016 voor inwoners/verenigingen 

Krokusvakantie: 08/02 – 12/02/2016 

• Mogelijke opleidingslocatie: polyvalente zaal GBS Ak’Cent  

 
Sportraad adviseert het volgende: 

• Flyer minder druk maken 

• Eerst personeel en verenigingen (zeker gebruikers sporthal) opleiden → binnen de 6 
maand 

• Opleiding inwoners = najaar 

• Voorbeeld planning: 
o Opleiding personeel: jan-febr 2016 
o Opleiding verenigingen: febr-maart 2016 
o Opleiding inwoners: sept-okt 2016 

 
Allerlei 

• Algemene promotie via: 



o Facebookpagina (Kevin/Michaël) 
iedereen beheerder 

o Excelbestand contactgegevens deelnemers voorbije activiteiten bijhouden 

• Nieuwjaarsreceptie 08/01/2016 
Annemie, Ines, Jean-Marie en Kevin bevestigen hun aanwezigheid. Nancy geeft dit door aan 
Dorinda. 

• Budget kansarmen 
Het resterend bedrag van € 275 wordt 50-50 terugbetaalt aan kaatsers en voetbal, voor hun 
aankopen van materiaal voor deze doelgroep. 

• Huldiging sportelgemeente + sportelregio 2015 
Gadgets 

• Sporthal  
Naar aanleiding van de klacht van juf Bea, wordt dit opnieuw besproken. 
Sportraad Bever adviseert dat L.O. leerkrachten dit opvolgen. Wanneer het niet meer door de 
beugel kan zullen de desbetreffende sportclubs opnieuw gecontacteerd worden. 
 
Opbergen volleybalpalen. Ines stelt een eenvoudig en makkelijk opbergsysteem voor. 
Ines stuurt foto’s door naar Nancy. 

• Kledij 
o Nancy doet het nodige voor de sportraadvest van Michaël. 
o Ines informeert voor T-shirts. 

 
 

Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op 25/ 01 / 2016 om 19u30. 

 


