
Verslag algemene vergadering sportraad 22/02/2016 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,      afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,    afgevaardigde sportclub  
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,     afgevaardigde sportclub 
Kevin Buyl,        afgevaardigde school/voetbal 
Bea Ricour,         afgevaardigde school 
Michaël Piecq,        afgevaardigde sportclub 
Marleen Flamant, schepen,      deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,     deskundige 
 
Verontschuldigd: / 
 
Afwezig: / 
 
Agenda 
 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
AED- toestel en opleidingen reanimatie en defibrillatie 24/02 
 
Kennisname ingeschreven cursisten opleiding reanimatie en defibrillatie 24/02/2016 (overdag en ’s 
avonds) 
Doorstorten opbrengsten massatornooien 2014 + 2015: € 1382,36 
Aankoopfactuur AED-toestel: € 2565,60 
 
Persmoment: woensdag 24/02/2016 om 20u30 (tijdens opleiding van de clubs). Iedereen doet 
zoveel mogelijk zijn sportraadtrui aan. 
 
Sportprogramma 2016 

Fakkeltocht naar Walmke brand 28/02/2016 
Gids + geschenkbon: ok (Nancy) 
Vertrekplaats: Feestzaal Ter Wijsbeek 
Inschrijvingen: kennisname deelnemerslijst 
Fakkels: ok (Nancy) 
Fluohesjes Sportelen + reflecterende armbanden Sportelen: OK (Nancy) 
Afspraken: 17u30 ter plaatse, Annemie brengt drank van dropping mee voor onderweg 
Capri-sun voorzien voor de kindjes: ok (Nancy) 
Fototoestel meebrengen voor tijdens de tocht (Nancy) 
 

Activiteit kinderen: Kleuterturnen  
• Datum: zaterdagochtend 16/04/2016 (wijziging) 
• Voorlopig concept:  

volledige sportzaal opstellen met een parcours (hetzij 1 groot parcours, hetzij in 2 à 3 delen), 
en werken met een doorschuifsysteem. 

• Wanneer de muziek stopt = doorschuiven 
• Flyer 

o Leeftijden onderscheiden! 
Bijvoorbeeld: 9u-9u45: peuters en 1e KK; 10u-10u45: 2e KK en 3e KK 

o Werken met voorinschrijvingen, vooraf inschrijven verplicht bij sportdienst Bever 
o Activiteit onder begeleiding van de ouders!  
o Speelse flyer ontwerpen (met figuurtjes multimove / Nellie en Cesar / Jules) 
o Vermelding van ‘breng je vriendjes/vriendinnetjes van hetzelfde geboortejaar mee! 
o Geboortejaren: 2010 - 2013 

• Aanbieden van kijkwijzers voor de ouders (ontwerp Bea/Kevin)  



• Bea/Kevin tekenen samen het parcours uit (combinatie van werpen/vangen - ballen/blokken 
– klimmen/klauteren) 

• Promotie: onder omslag, school, ’t Sterretje, facebook, website 
• Aanbieden van een bekertje water + droog koekje en een halve banaan per kind 
• Beloningsstickers Multimove bestellen voor diploma kids (Bea), wordt aan gemeente 

gefactureerd 
• Muziekinstallatie school gebruiken  
• Te zoeken materiaal: 

o Oranje net – 3m lang (wegenwerken) 
o Autobanden (Nancy kijkt) 
o Koorden (Nancy) 
o Legernet/kruipnet → Chiro? 

 
Activiteit(en) i.k.v. de 10.000 stappenclash: 30/04 – 28/05 
 

• Toelichting stappentellers 
Eventuele samenaankoop van de door Vigez geteste stappentellers (Affligem + Ternat); 
Of goedkope stappentellers (Ilde van Affligem test de goedkopere); 
Provincie Vlaams-Brabant heeft ook uitleenbare stappentellers +/- 40 stuks; 
Nancy informeert vrijblijvend bij de plaatselijke apotheek. 
 

• Kleine kosten activiteit (kopen van stappentellers, huren van gps-toestellen +/- € 100, 
kosten indien er een klein gezond ontbijt aan gekoppeld wordt) worden bekostigd door 
Sportraad Bever 

1. 5e en 6e leerjaar GBS Ak’Cent tegen elkaar uitdagen om zoveel mogelijk stappen te zetten 
tijdens de schooluren 
Leiding: juf Bea 
Checken bij Logo naar eventueel specifiek project + stappentellers (Nancy) 
 

2. Geocatching- en gezonde wandeling 
• Datum: 30/04/2016 – aan de start van de actie ‘10.000 stappenclash’ 
• Vrij vertrek tussen 14u en 14u30 aan de tijdelijke Feestzaal Ter Wijsbeek 
• Vertrek = aankomst 
• Duidelijk vermelden dat de deelnemers kunnen kiezen tussen geocatching en een gezonde 

wandeling 
• Gezamenlijke tussenstop bij fruitkwekerij Margrietje (Burght) 
• Jean-Marie stippelt de gezonde wandeling uit (8 – 9 km) 
• Michaël stippelt de geocatching uit (8 – 9 km) 
• Eventueel een voedingsdeskundige(n) contacteren voor tips om een gezond pakketje 

samen te stellen. Annemie contacteert vrijblijvend Nathalie Bello. 
Hiervoor is er geen budget voorzien. Voedingsdeskundige(n) kunnen steeds een 
visitekaartje aan de start en de stopplaatsen leggen. 

• Op flyer bijvoorbeeld zetten “Bever zet in op de stappenclash” en “de wandeling telt x-
aantal stappen” (ipv zoveel kilometer). 

• Vermelding: ‘gebruik van een eigen gps en/of smartphone’ 
• Gezond pakketje aan de deelnemers geven (op de stopplaats of bij aankomst) 

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

Massatornooi volleybal 11/09/2016 
Te bespreken tijdens het overleg met Joffrey. 



Slinger springer is een leuk voorstel maar misschien beter uitkijken naar een goedkoper 
alternatief. 
 

Kids Run 30/09/2016 prikken 
 

Bowling 50+ op 19/11/2016 prikken 
 

 
Allerlei 
• Overleg met Joffrey (voorzitter jeugdraad) plannen op 21/03/2016 (Nancy mailt) 

Agenda:  
kinderspeelstraat 
dorpsfeesten 
massatornooi 
 

• Reserveringsagenda sporthal Ter Plasbeek 
Dorinda bekijkt dit samen met Kevin (vragende partij) om dit op de website van de gemeente te 
plaatsen. Let wel op, enkel consulteren zal mogelijk zijn. 
 

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

cfr. link 
 

• Opbergen volleybalpalen sporthal Ter Plasbeek 
Leerkrachten L.O. stellen de vraag om: 
Volleybalpalen die nu opgeborgen worden in het scheidsrechterslokaal, op te bergen in de 
kleedkamers. 
In het scheidsrechterslokaal kunnen deze niet netjes worden opgeborgen. 
Het zou makkelijker zijn mocht er in elke kleedkamer 1 paal worden opgeborgen. Hiervoor 
moet er op de muur een haak/beugel voorzien worden, die de paal vasthoudt. Het volleybalnet  
mag blijven in het scheidsrechterslokaal. 
 
Kan deze opdracht doorgegeven worden aan de werkman(en)? 
 

• Toelage sportraad 2016 
Om de toelage te ontvangen dient de adviesraad de gedane kosten te verantwoorden en te 
bezorgen aan de gemeente.  
 

• Flyers: 
o Sportkaderopleidingen 
o VWB jaarkalender 2016 
o Vlabus 

 
 
Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op 21/03/2016 om 19u30. 
 


