
Verslag algemene vergadering sportraad 21/03/2016 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,      afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,    afgevaardigde sportclub  
Kevin Buyl,        afgevaardigde school/voetbal 
Michaël Piecq,        afgevaardigde sportclub 
Marleen Flamant, schepen,      deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,     deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Bea Ricour,         afgevaardigde school 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,     afgevaardigde sportclub 
 
Afwezig: / 
 
Agenda 
 
OVERLEG MET VOORZITTER JEUGDRAAD 
Voorstel speelstraat 
 
Voorstel concept speelstraat:  
Leden vanuit sportraad/jeugdraad gaan de ronde doen van enkele centrale straten, en gedurende 
30 à 45 minuten de kinderen op een veilige straat/terrein laten spelen. 
 
Doelgroep: kinderen van het 1e lj t.e.m. 6e lj 
 
Mogelijke (centrale) locaties:  

1. Straat Romont (voorbij veearts) 
2. Woonwijk Freest (bv. middelste straat of terrein doorgang brandweer met wintermarkt) 
3. Woonwijk Ter Eecke (bv. hoek aan woning Marie-Rose) 
4. Straat aan de kapel op Burght 
5. Akrenbos (mogelijks weide Dirk of aan de tijdelijke feestzaal) 

Nancy checkt eventueel bevolkingsregister waar meeste kinderen gegroepeerd zijn. 
 
Mogelijke spelen: 

• Balspelen 
• Tikspelen 
• Spelletjes uittekenen met stoepkrijt waar mogelijk 
• Kubbspel 
• Petanquespel 
• …   

 
Mogelijke naam activiteit: pop-up speelstraat – nog over na te denken! 
 
Begeleiding: 

• door sport- en jeugdraadleden 
• tussen 12u30 en 16u30 nemen we de straten om de beurt aan. 
• We vragen aan de doelgroep (1e lj – 6e lj) om in te schrijven per locatie zodat we een idee 

van hoeveel kinderen per locatie vooraf hebben. 
• Begeleiding verplaatst zich met ‘opvallende’ auto en aanhangwagen + luidspreker 
• Begeleiders verkleden/schminken zich leuk (Begeleidsters Sterretje vragen om ons te 

schminken) 
• Op het einde krijgt ieder kind een ijsje aangeboden. We stellen voor om op elke locatie dit 

aan een kennis/inwoner te vragen of zij de ijsjes in de diepvries willen fris houden.  
 
Voorlopige geprikte datum: zaterdag 07/05/2016 – 12u30 tot 16u30. 



Ontwerp flyer: Annemie 
 
Promotie: school, facebookpagina, lokale handelaars 
 
Dorpsfeesten 20-21/08/2016 

Opnieuw op zondag 21/08/2016 een gezamenlijke activiteit aanbieden aan de Beverse 
jongeren.  
Slinger springer is een leuk voorstel maar heel duur, beide adviesraden kijken uit naar een 
goedkoper alternatief. Zelfde ruimte als in 2015 wordt opnieuw voorzien in 2016 door het 
feestcomité. 

 
Organiseren 3e massatornooi volleybal 11/09/2016 
Voorstel om een 3e massatornooi volleybal te organiseren op de geprikte datum 11/09/2016. 
Nieuw goed doel moet nog bepaald worden.  
 
Allerlei 
Chiro heeft een kruipnet van ± 4m x 4m in hun opbergcontainers. Indien nodig mag dit gebruikt 
worden met het kleuterturnen. ! Zeker daags voordien openleggen!  
 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Sportprogramma 2016 

Evaluatie fakkeltocht naar Walmke brand 28/02/2016 
Mooi groepje van ongeveer 28 deelnemers en heel wat positieve reacties mogen ontvangen. 
Koud maar gezellig, zeker een opwarmertje aan het kapelletje werd geapprecieerd.  
Soms gevaarlijk met vuurklijsters. 
 
Communiceren naar Rik (mail Nancy): de stopplaats miste nog wat gezelligheid en wat sfeer. 
Eventueel nog een optreden, act voorzien? Ook was er daar minder volk dan 2 jaar geleden.  
Eventueel bij een volgende editie een bonnetje geven aan de deelnemers waarbij 
sportraad/sportdienst de deelnemers een gratis drankje aanbiedt. 
Eventueel akkoord gaan met het voorstel van Prima Bina om broodjes/sandwiches aan te 
bieden voor op de stopplaats of voor onderweg. 
 
Bij een eventuele volgende fakkeltocht: zeker en vast promotie maken bij de lokale handelaars 
(Prima Bina, apotheek, frituur, Matan) 
 

Activiteit kinderen: Kleuterturnen  
• Aanbieden van een bekertje water + droog koekje en een halve banaan per kind 

Aankopen gebeuren op basis van de inschrijvingen door Nancy bij Prima Bina. Enkel aan de 
kinderen.  

• Beloningsstickers Multimove bestellen voor diploma kids (Bea), wordt aan gemeente 
gefactureerd = OK  

• Muziekinstallatie school gebruiken  
• Te zoeken materiaal: 

o Oranje net – 3m lang (wegenwerken) → werkman ging nakijken 
o Autobanden (Nancy kijkt) = OK (zeker 10 à 15) 
o Ballonnen en slingers (Nancy) = OK 
o Brantanolint (Nancy) = OK 
o Koorden (Nancy) = OK  
o Legernet/kruipnet → Chiro 
o Loopladder → Kevin 
o Botervlootjes?? Nog nodig? 
o  

• Inschrijvingen: max 24 per groep, aanvullen tot 30 kinderen per groep 
• Diploma deelnemers op een fel gekleurd papier en horizontaal afdrukken (Nancy) 



• Afspraken dag zelf 
o Hulpschema opstellen 
o Sportraadleden die zeker helpen: Ines, Annemie, Nancy 
o Afspraak zaterdagochtend 8u aan de sporthal (checken bij Bea naar inschatting 

opstel-tijd) 
o Vervoeren materiaal: voorstellen aan Bea om dit vrijdagavond te doen. Nancy houdt 

sportraadleden op de hoogte. 
o Kennisname van de stand van zaken inschrijvingslijst 
o Verzekeringsdocumenten voorzien (Nancy) 

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

• Toelichting stappentellers 
250 stappentellers gevraagd 
200 gemeente + 50 voor school  
+/- € 335 wordt ingebracht voor de toelage van de sportraad 
Stappentellers deze week geleverd in Gooik. 
 

• Originele eyecatcher maken voor in onze gemeente 
Borden/panelen via Joffrey of gemeentewerkmannen. 

o 3 Grote opvallende borden met enkel een voetafdruk maken (verven of uitzagen) en 
deze plaatsen aan de gemeentegrenzen, zo wordt de nieuwsgierigheid bij de 
voorbijgangers/inwoners opgewekt. 

o 3 grote borden met meer info wordt er geplaatst aan de ‘drukbezochte’ plaatsen, 
zoals de school, centrum (muur Sterretje) en gemeentehuis. 
Info nog te bepalen. 

• Registratie 
Je registratie dient tijdig aangemaakt te worden! Je kan je stappen niet met terugwerkende 
kracht ingeven. 
Ben je niet woonachtig in onze gemeente, je kan aanduiden dat je stappen voor Bever 
tellen!  
Weetjes/tips:  

o Altijd werken via individu en niet per groep! (nadeel) 
o Subgroepen kunnen aangemaakt worden onder 10.000 stappen Bever (bv. 

sportraad, 5es-6es, verenigingen,… )  – dit kan Logo Zenneland doen 
o Dan individuen in de subgroepen aanmaken en stoppen 
o Eventueel maakt lkr zelf account aan en dan werken met een meter/peterschap , 

anders moeten we rekenen op de goodwill van de ouders. 
o Daarna subgroepen tegen elkaar uitdagen, uitdaging zelf aanmaken. 

 

1. 5e en 6e leerjaar GBS Ak’Cent tegen elkaar uitdagen om zoveel mogelijk stappen te zetten 
tijdens de schooluren 
Leiding: juf Bea 
Logo Zenneland heeft niet echt een specifiek project naar scholen toe, ze raden aan om met 
subgroepen te werken onder 10.000 stappen Bever.  
Nancy bestelde 50 stappentellers extra bij de samenaankoop van de sportregio Pajottenland 
voor de school. Of de school ze dient te betalen moet nog afgesproken worden. 
 

2. Geocaching- en gezonde wandeling 
Inschrijving/vertrek 
Inschrijven voor 20/04 via Nancy (mail). 



Iedere deelnemer kan zich ter plaatse laten registreren op website 
http://www.10000stappen.be/ . Hiervoor hebben we internet en laptop nodig.  
Iedere deelnemer ontvangt een gezond pakketje die we zelf samenstellen.  
Deelnameprijs: € 2/deelnemer 
Wisselgeld voorzien (Ines) 
 
Vertrekplaats = tijdelijke feestzaal Akrenbos 
Aan de vertrekplaats enkel mogelijkheid bieden tot inschrijvingen, registraties en toegang tot 
toiletten. Hier worden geen dranken meer voorzien.  
 
Nancy geeft ruime uren door aan eigenaars wat betreft de passage. 
 
 
Samenstelling gezond pakket 
Flesje water, peperkoek, rijstwafel, volkorenkoekje, yoghurt(drankje) (indien nodig lepeltje) 
We kopen zelf alles aan en stellen het pakketje samen. 
Brantanozakje (Nancy) 
 
Wandeling Jean-Marie 
Eventueel leuke naam hiervoor bedenken.  
Afstand: +/- 8,5 km 
Wandeling vertrekt aan de tijdelijke feestzaal. 
Nancy zorgt voor de pijlen (kleuren 10.000 stappenclash) 
 
Loopt deze langs trage wegen? 
Kindvriendelijk? Toegankelijk voor buggy’s? Duur traject? 
 
Geocach-wandeling 
Eventueel hiervoor ook een leuke naam voor de wandeling bedenken, bv. de dierenroute. 
Afstand: 6,9km, loopt langs trage wegen en kindvriendelijk (ook mogelijk af te leggen met 
buggy). 
Deelnemers stappen ongeveer 2u. 
Start van deze route = kerk Akrenbos, dus tijdelijke feestzaal vormt geen probleem. 
De route is opgebouwd uit dierensporen, deelnemers dienen de juiste keuze te maken, zo 
niet dienen zij terug te keren tot op het punt waar ze de foute keuze maakten. 
De route eindigt aan de tussenstop, daar staat ook de schat. 
 
De schat kunnen zij openen door het sleuteltje te bemachtigen. De sleutel zit in een dunne 
buis die verankerd is. Deelnemers dienen over de stappen na te denken.  
Hiervoor hebben we water en een verankering nodig (blauwe schelp, touw, paal) 
 
Vanaf de fruitburght zorgt Michaël voor bewegwijzering over een korte afstand naar de 
tijdelijke feestzaal. Hij ontwerpt deze in het thema van dieren en hangt deze op.  
 
Tussenstop Margrietje 
Bonnetje voor gratis fruitsap en een appel. Nancy ontwerpt bonnetje. 
Kostprijs aan ons? 
 
Vraag om akkoord tot gebruik van de boomgaard om de schat er te zetten/verstoppen. 
Hiervoor hebben we water en een verankering nodig (blauwe schelp, touw, paal) 
 
Gadgets schat: gadgets sportelen (Nancy) + kompas  
 
Promotiemateriaal Logo Zenneland 
A3 affiches (10x); plooifolders (250x); voetzoolfolders (200x); voetzoolstickers (30x deze kan 
op de grond/trappen kan kleven) 

 

http://www.10000stappen.be/


Flyer 
• Voorzijde: uitleg concept 10.000-stappen + ontlenen stappentellers + vermelding 

registratietool. 
• Achterzijde: aanbod van de 2 mogelijke wandelingen 

gewone wandeling = 8,6 km 
geocaching = 6,94 km 

• 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 = Tijdelijke Feestzaal – Akrenbos 133 
• Duidelijk vermelden dat de deelnemers kunnen kiezen tussen geocaching en een gezonde 

wandeling 
• Op flyer bijvoorbeeld zetten “Bever zet in op de stappenclash” en “de wandeling telt x-

aantal stappen” (ipv zoveel kilometer). 
• Inschrijving verplicht vooraf via mail nancy.duyms@bever-bievene.be  
• Fruitburght mee vermelden op flyer (reclame) 
• Geen stappenteller? Je kan er één ontlenen bij de sportdienst! 
• Deelnameprijs: € 2 
• Bedeling flyer +/- 10 april 2016 
• http://www.10000stappen.be/  

 
Allerlei 
• Sportraad Bever gaat akkoord met de vraag van Werner Godfroid om de 

inschrijvingsstand/vertrekstand te bemannen tijdens de molenwandeling op 29/05/2016. 
Nancy zendt mail en vraagt naar exacte tijdstippen.  

• Bespreken vraag van Sint-Elooisvrienden om gebruik van volleyballen tijdens volleytornooi.  
• 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 
Schepen Marleen bespreekt dit nog eens op het eerstkomende schepencollege.  

 
Een vergadering voor een volgende sportraad met overleg met jeugdraad zal plaats vinden 
op maandag 11/04/2016 om 19u30. 
 

mailto:nancy.duyms@bever-bievene.be
http://www.10000stappen.be/

