
Verslag algemene vergadering sportraad 25/01/2016 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,      afgevaardigde sportclub 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,     afgevaardigde sportclub 
Bea Ricour,         afgevaardigde school 
Michaël Piecq,        afgevaardigde sportclub 
Marleen Flamant, schepen,      deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,     deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,    afgevaardigde sportclub  
Kevin Buyl,        afgevaardigde school/voetbal 
 
Afwezig: / 
 
Agenda 
 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Evaluatie activiteit t.g.v. de kerstboomverbranding  

 Genoeg activiteiten t.o.v. de begeleiders, soms te nipt 

 Opbrengst: € 89,20 

 Zelfgemaakte popcorn goed verkocht 

 Leuk geheel en gezellige opstelling van de tenten/kraampjes 
 

Persmoment AED-toestel 
Nancy geeft een stand van zaken mee wat betreft het toestel, opleidingen (personeel en clubs) en 
gedane contacten. 
 
Sportraad Bever stelt voor om de adviesraden ook de kans te laten om de opleiding reanimatie en 
defibrillatie te volgen, samen met de clubs. 
De raad neemt kennis van de oplijsting van de aangeschreven clubs (Beverse verenigingen, 
gebruikers sporthal, vereniging die deelnam aan het massatornooi). 
Nancy zendt e-mail met info-flash omtrent de opleiding naar iedereen. 
 
Sportraad stelt voor om het persmoment te houden op woensdag 24/02/2016 om 20u30 (tijdens 
opleiding van de clubs). Nancy brengt het schepencollege, jeugdraad en pers op de hoogte. 
 
Sportprogramma 2016 

 Fakkeltocht naar Walmke brand 28/02/2016 
Activiteit laten doorgaan als: 1) Bpost tijdig flyer kan bedelen, 2) als Werner opnieuw kan 
gidsen 
To do: flyer aanpassen en kopiëren, fakkels bestellen, geschenkbon, inschrijvingen 
bijhouden 
 

 Activiteit kinderen: Kleuterturnen  
Mogelijke datum: zondagochtend 13/03 of 20/03/2016 
Voorlopig concept:  

o volledige sportzaal opstellen met een parcours 
o Leeftijden onderscheiden - bijvoorbeeld: 9u-10u: leeftijdsgroep 3 + 4 jarigen; 10u-

11u leeftijdsgroep 5 + 6 jarigen 
o Werken met voorinschrijvingen 
o Activiteit onder begeleiding van de ouders!  

 

 Activiteit i.k.v. de 10.000 stappenclash  
Zie agendapunt 10.000 stappenclash. 



Periode stappenclash: 30/04 – 28/05 
 

 Eventuele activiteit i.s.m. jeugdraad Bever – speelstraat – Mei 2016 
Concept: sport- en jeugdraad gaan gedurende een uur of 2 allerlei spelletjes doen met de 
kinderen die wonen in die straat/gehucht. 
Bijvoorbeeld: kubb, tikspelen, balspelen, boerengolf, petanque, … 
Bea checkt bij schooldirectie wanneer het schoolfeest zou gepland staan. 
Te bespreken met jeugdraad. 
 

 Hulp tijdens Pajotse 400km op 17-18/06/2016 
Locatie: Wielerpiste/Sportcomplex te Affligem 
 

 Fedos/seniorenraad-activiteit: afwachten of partner vragende partij is 
 

 Dorpsfeesten 20-21/08/2016 
Al dan niet samen met jeugdraad, te bespreken. 
 

 Massatornooi volleybal 11/09/2016 
Te bespreken met jeugdraad. 
 

 Kids Run eind september 2016 – waarschijnlijk 23/09/2016 prikken 
 

 Bowling 50+in de loop van november 2016 
 

 Kerstboomverbranding 2017 zal plaats hebben op 14/01/2017 
 
Stappenclash ipv sportelen 
10.000 stappenclash 
Bloso zet niet meer in op de sensibiliseringscampagne ‘Sportelen, beweeg zoals je bent’.  
Vandaar dat de sportregio Pajottenland het sportelen wil combineren met de 10.000 stappenclash, 
en dit gedurende 1 maand. Periode: 30/04/2016 t.e.m. 28/05/2016. 
De 10.000 stappenclash is een project van Logo en Vigez en kadert ook in het project ‘gezonde 
gemeente’. 
Aangezien Bever het label ‘gezonde gemeente’ al bezit, wil de sportdienst samen met de sportraad 
hierop inspelen. Desondanks het feit dat het schepencollege in zitting van 24/11/2015 besliste om 
niet deel te nemen, willen we nogmaals aan het schepencollege vragen om hun beslissing te 
herzien. 
Zowel de sportregio Pajottenland als elke gemeente zou hieraan deelnemen. 
Wat is het project? 

 Geen instapkost, inschrijven voor 19/02/2016 

 Gratis campagnemateriaal 

 Kadert in ‘de gezonde gemeente’ 

 Tips, tools en materialen voor communicatie naar onze inwoners 

 Leuke acties ter inspiratie om de stappenclash te promoten 

Voordelen? 

 Positief imago! De winnende gemeente komt in de spotlight en krijgt een mooie geldprijs 

 Mooie prijzen te winnen voor de inwoners 

 Samenhorigheidsgevoel onder de inwoners 

 Fitte inwoners – effectief (nog) meer bewegen 

 Laagdrempelig met een groot bereik: iedereen kan meedoen!  

 De gemeente die na 1 maand de meeste stappen heeft gezet, is de grote winnaar. MAAR!: 

er wordt rekening gehouden met het totaal aantal stappen in verhouding tot het aantal 

volwassen inwoners van de gemeente. Zo maken kleine gemeente ook evenveel kans!  



Acties sportregio Pajottenland? 
een kalender opmaken in samenspraak met Logo en Vigez, voor zowel de actieve als de minder-
actieve bevolking (jong EN oud), en dit voor 1 maand. Op deze kalender kan iedereen individueel 
zijn stappen bij houden. Dit vervangt de scheurkalender van 2015 die gericht was naar de minder-
actieve senior. 
De financiële kost zou grotendeels gedragen worden door de Provincie Vlaams-Brabant en de 
subsidie Projectoproep 2016 van Bloso (nu Sport Vlaanderen). 
Eventueel wordt de resterende kost doorgerekend per gemeentelijk aandeel, dus die kosten 
zouden miniem zijn. 
 
Acties sportdienst en sportraad Bever? 
Sportambtenaar informeerde de sportraadleden over dit project, zodat ze zich konden 
voorbereiden voor de sportraadvergadering van 25/01/2016 ll. 
Sportraad Bever adviseert dit project gunstig en ondersteunt de sportdienst in de uitwerking ervan. 
Mogelijke acties: 

 Bestaande dingen al registreren – zeker bekend maken via gemeentelijke website, info-

flash, facebookpagina, interne communicatie 

o bv. verantwoordelijke turnclub aanspreken. Zij wandelen wekelijks gedurende 

mei/juni. Ook andere clubs motiveren om hun sporturen via de tool laten om te 

rekenen en in te geven. 

o De sportleerkrachten registreren alle stappen die zij , de leerkrachten zelf en de 

leerlingen van bv. de 3e graad zetten. 

o Mensen die andere sporten beoefenen, dit ook laten registreren → 1u fietsen/lopen 

= x aantal stappen (kan op de tool omgerekend worden). 

 Een uitgestelde GPS/Geocatch-wandeling organiseren en die stappen ook registreren. 

Eventueel een wandeling met een klein gezond ontbijt.  

 Sportraad Bever is bereid om indien nodig de stappentellers aan te kopen. 

Mogelijke kost:  

 Aankopen stappentellers bij Colruyt/Brantano/apothekers/thuiszorgwinkels. 

Let wel op!!: velen kunnen de app downloaden op hun smartphone/i-phone, zodat zij dit 

niet hoeven aan te kopen!  

 Kleine kosten activiteit (kopen van stappentellers, huren van gps-toestellen +/- € 100, 

kosten indien er een klein gezond ontbijt aan gekoppeld wordt) 

 
Sportdienst en sportraad Bever vraagt aan het schepencollege van 26/01/2016 a.s. om het 
akkoord tot deelname aan dit project als gemeente.  
 
Projectoproep 2016 – Sport Vlaanderen 
 
Toelichting project via mail dd. 15/01/2016: 
 
Sport Vlaanderen wenst te inspireren, faciliteren en in te zetten op de ontwikkeling van een 
levenslange sport- en beweegmentaliteit bij iedereen. Samen met alle Vlaamse sportactoren 
streven wij naar een duurzaam en innovatief breedtesportaanbod voor diverse doelgroepen. 
In 2016 zal Sport Vlaanderen daarom ook sportprojecten op lokaal en regionaal niveau stimuleren 
en ondersteunen. 
 
Op lokaal niveau zullen er per provincie 10 projecten die voldoen aan de 
subsidievoorwaarden, in aanmerking kunnen komen voor een financiële ondersteuning van 
€ 1.300 en een lesgeversondersteuning van 30 lesuren. 
 
Sport Vlaanderen wenst te inspireren, sensibiliseren, faciliteren en in te zetten op de ontwikkeling 
van een levenslange sport- en beweegmentaliteit bij iedereen. 



Sport Vlaanderen streeft samen met alle Vlaamse sportactoren naar een duurzaam en innovatief 
breedtesportaanbod. Op die manier wil ze meer hefboom en een betere omkadering creëren voor 
de uitbouw van een sportieve levensstijl van elke Vlaming. 
Om dit te kunnen realiseren wenst Sport Vlaanderen ondermeer het kwalitatieve sportaanbod in 
Vlaanderen te verruimen naar diverse doelgroepen. 
Daarom zal Sport Vlaanderen sportprojecten op lokaal en regionaal niveau mee promoten, 
stimuleren en ondersteunen. 
Lokale ondersteuning 
1. Wat zijn de subsidievoorwaarden? 
• Het project richt zich tot één van volgende doelgroepen: 
o Gezinnen 
o Maatschappelijk kwetsbare groepen (personen in armoede, kwetsbare jongeren 
en personen met een divers etnisch-culturele afkomst). 
• Het project heeft een duidelijk omschreven doelstelling. 
• Het project speelt in op de behoeften van de beoogde doelgroep. 
• Er wordt samengewerkt met relevante actoren om te streven naar een maximale betrokkenheid 
van de beoogde doelgroep. 
• Het project is nieuw of voegt een substantiële meerwaarde toe aan een bestaand initiatief. 
• Het project streeft naar een mogelijke verhoging / verbetering van de participatie van de beoogde 
doelgroep. 
2. Wat mag de lokale overheid verwachten van Sport Vlaanderen? 
• Een financiële tussenkomst van maximum € 1.300 per project (terugbetaling facturen voor 
drukwerken, inhuren materialen, inhuren sportorganisaties, Vlabus, EHBO, Sabam, billijke 
vergoeding, inhuren experten). 
• Een ondersteuning via lesgeverskredieten voor maximum 30 lesuren (betaling van lesgevers via 
arbeidsovereenkomst Sport Vlaanderen of via Vlabus). 
• Gratis ontlening van sportmaterialen bij de uitleendiensten van Sport Vlaanderen. 
3. Welke return verwacht Sport Vlaanderen van de lokale overheid? 
• Het vermelden van de ondersteuning van Sport Vlaanderen in alle communicatie over het project. 
• Het plaatsen van het logo van Sport Vlaanderen op alle drukwerken. 
• Het gebruiken van het aangeboden promotiepakket van Sport Vlaanderen (beachflags, 
spandoeken, …). 
4. Hoe kan een aanvraag ingediend worden? 
Het ingevulde aanvraagformulier lokale ondersteuning (bijlage 1) dient vóór 15 maart 2016 digitaal 
bezorgd te worden aan de provinciale promotiedienst Sport Vlaanderen. 
5. Hoe worden de projecten geselecteerd? 
Lokale overheden kunnen 1 project per doelgroep indienen. De ingediende projecten worden door 
een jury beoordeeld op basis van bovenstaande subsidiecriteria en op basis van duurzaamheid, 
originaliteit en innovatie. Per provincie worden 10 projecten weerhouden die in aanmerking komen 
voor een ondersteuning. De beslissing wordt vóór 1 april 2016 meegedeeld aan de gemeenten die 
een project ingediend hebben. Ook projecten die plaatsvinden vóór 1 april en die passen binnen 
de vooropgestelde criteria kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring. 
6. Hoe wordt de subsidie uitbetaald? 
De lokale overheid betaalt vooraf de facturen en bezorgt na afloop van het project en vóór 1 
december 2016 een afrekeningsdossier met als bijlage de facturen en betalingsbewijzen. 
Een model hiervoor zal samen met de goedkeuring bezorgd worden. 
7. Welke timing wordt gehanteerd? 
Vóór 15 maart 2016: indienen van het aanvraagformulier 
Vóór 1 april 2016: bekendmaking van het resultaat 
Vóór 1 december 2016: bezorgen van het afrekeningsdossier 
Vóór 20 december 2016: uitbetaling van de subsidie 
 
Sportraad Bever adviseert om als gemeente geen aanvraag in te dienen.  
 
Allerlei 

 Help Michaël mee naar Rio 
In de aanloop van Michaël zijn Rio-project, kunnen we het voorstel bekend maken aan de 



bevolking. Diegenen die sporten, tevens kennismaken met verschillende sporttakken, kunnen 
eens samen trainen met hem. 
Michaël spreekt burgemeester hierover aan. Hij neemt ook contact op met dhr. Van 
Haegenborgh Walter, paarden/hockey paralympics Rio. 
Het verdere verloop deelt Michaël mee op een volgende sportraad. 
 
Michaël geeft vrijblijvend mee dat de aankoopprijs van een blindenvoetbalterrein € 6000 
bedraagt, een kaartjes verkoop wordt georganiseerd. Een kaartje kost € 5, en gaat integraal 
naar de blindenvoetbal. 
 

 Teambuilding 
Datum blijft behouden, nl. 13/02/2016 
Afspraak samenkomst: parking gemeentehuis om 16u30. 
 

 Bespreking mogelijkheid creëren bmxparcours en trainingsparcours motorcross 
Op vraag van sportraadlid Kevin wordt dit besproken. 
Het is algemeen een probleem dat er in de buurt zo’n parcours ontbreken. 
We moeten ook rekening houden met het feit dat de gemeente geen gronden in eigendom 
heeft voor zo’n bestemmingen.  
Daarnaast zijn de kostprijs en de milieuvoorwaarden van groot belang. 
 

 Bespreking ‘buitensportplein’  
Op vraag van sportraadlid Kevin wordt dit besproken.  
Bedenkingen: 
Welk terrein? De gemeente heeft geen gronden in eigendom.  
Hoeveel bedraagt het prijskaartje? 
 

 Kledij 
o Nancy informeerde bij firma die de sportraadvesten maakte.  

Nog steeds te verkrijgen. Michaël past de vest eens van Kevin om een idee te hebben.  
o Ines informeert voor T-shirts 

Door de verontschuldiging van Ines, wordt dit op een volgende vergadering verder 
besproken.  

 
 

Teambuilding sportraad op 13/02/2016. 
Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op 22/02/2016 om 19u30. 

 


