
Verslag algemene vergadering sportraad 11/04/2016 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,      afgevaardigde sportclub 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,     afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,    afgevaardigde sportclub  
Bea Ricour,         afgevaardigde school 
Kevin Buyl,        afgevaardigde school/voetbal 
Marleen Flamant, schepen,      deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,     deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Michaël Piecq,        afgevaardigde sportclub 
 
Afwezig: / 
 
Agenda 
 
OVERLEG MET VOORZITTER JEUGDRAAD 
Verdere bespreking en uitwerking speelstraat 
 
Mogelijke (centrale) locaties:  

1. Kapel Romont (ijsjes: Cattie Kristof) 
2. Woonwijk Freest (ijsjes: Krikilion Marie-Paule) 
3. Woonwijk Ter Eecke (ijsjes: Marie-Rose) 
4. Kapel Burght (ijsjes: Marleen) 
5. Tijdelijke parking Akrenbos (ijsjes: Marleen) 

 
Mogelijke spelen – Joffrey en Annemie zoeken elk 5 spelletjes. 

• Balspelen (volleyballen) 
• Tikspelen 
• Spelletjes uittekenen met stoepkrijt waar mogelijk (Nancy => stoepkrijt) 
• Kubbspel (Nancy) 
• Petanquespel (plastiek met water Nancy) 
• …   

 
Begeleiding: 

• door sport- en jeugdraadleden  
Wie zeker: Ines, Nancy, Annemie, Marleen, Joffrey 

• Begeleiding verplaatst zich met ‘opvallende’ auto en aanhangwagen + luidspreker 
Nancy zorgt voor slingers en ballonnen. 

• Begeleider Kathy van ’t Sterretje wil ons 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.  
Waar ijsjes onderbrengen zie hoger. Aantal inschrijvingen afwachten om de aankoop te 
doen. 

 
Voorlopige afspraak op 07/05/2016 om 11u30 aan het gemeentehuis. 
 
Communicatie, afspraken en benodigdheden materiaal zullen via e-mail gebeuren. 
 
Dorpsfeesten 20-21/08/2016 
Vraag om prijsoffertes bij Attraxi, Jan Bogaerts en Cosmos Events voor volgende attracties: benji-
run, levende sjoelbak, xl balance 
Eventueel nog blikwerpen, twister, reuze spelen (school) aanbieden voor de kleinere kinderen. 
Gewenste ontleenuren: 10u tot 18u-19u 
Nancy houdt iedereen op de hoogte. 



 
Deelnemers opnieuw € 1 of € 2 laten betalen voor de ganse dag, en polsbandjes voorzien (Nancy). 
 
Organiseren 3e massatornooi volleybal 11/09/2016 
Iedereen denkt nog eens na over het goede doel!  
 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Sportprogramma 2016 

Activiteit kinderen: Kleuterturnen  
AFSPRAAK ZATERDAGOCHTEND OM 7u30. 

• Bestelling Prima Bina = OK (koekjes en bananen) 
• Kinderen jassen en evt vuile schoenen achterlaten in kleedkamers en ondertussen ouders 

briefen, zo verliezen we weinig tijd. 
• Opwarming weglaten (zeker bij kleintjes tijd verliezen en ze willen meteen starten) 
• Diploma vooraf of op het einde 
• Gebruik van pijlen voor op parcours 
• Briefing ouders: 

o Vrij van manier van uitoefening 
o Gebruik toilet tussendoor toegelaten 
o Muziekstop = doorschuifsignaal 

• Muziekinstallatie plaatsen aan ingang!  
• Kijkwijzers maakt Bea verder af. Nancy print ze en pagina’s worden gelamineerd 
• Banaan, watertje en koekje nuttigen in cafetaria 

 
• Afspraken dag zelf 

o Hulp: Ines, Annemie, Nancy, Bea, Marleen, Kevin 
o Vervoeren materiaal vrijdagavond na schooluren +/- 16u. 
o Kennisname van de stand van zaken inschrijvingslijst 
o Verzekeringsdocumenten voorzien (Nancy) 
o Pers uitgenodigd!  

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

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

o 6 gelijke borden voorzien (blauwe en roze voetjes met 10.000 erin) 
o Nancy zorgde voor ontwerp en verf. Werkmannen werken verder af. 
o Plaatsing van de borden op 16/04 na het kleuterturnen. 
o  

1. 5e en 6e leerjaar GBS Ak’Cent tegen elkaar uitdagen om zoveel mogelijk stappen te zetten 
tijdens de schooluren 
Leiding: juf Bea 
Leerlingen maken account aan tijdens ict-les + fictief mailadres maken voor deze actie 
werken met subgroepen onder de ‘hoofdgroep’ Bever 10.000stappen 
eventueel werken met meterschap 
Sportraad Bever beslist unaniem dat de stappentellers niet moeten betaald worden door de 
school.  
 

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/ .  
Annemie brengt partytent van VC Bever mee. 
 
Voorbeeld pijlen + geprint plannetje ter beschikking leggen aan de zaal. 
 
Natalie van Logo Zenneland komt langs en helpt mee registreren. RingTv komt ook langs. 
Hiervoor hebben we internet en laptop nodig.  
Nancy en Jean-Marie checken of we internet kunnen gebruiken van bij Filip Van Vooren. 
Iedere deelnemer ontvangt een gezond pakketje die we zelf samenstellen.  
Een fluo rugzakje van sportelen krijgt elk gezin.  
 
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 (Lotus), rijstwafel met chocolade (Bosto), volkorenkoekje (grany), 
yoghurt(potje) (indien nodig lepeltje) 
We kopen zelf alles aan en stellen het pakketje samen. 
Brantanozakje (Nancy) of gewoon een diepvrieszakje.  
 
Aankopen voorzien op basis van de inschrijvingen.  
 
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) 
Nancy en Jean-Marie hangen pijlen op vrijdagnamiddag 29/04, afspraak 14u. 
 
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.  

http://www.10000stappen.be/


Nancy stelt het ontwerp van de bonnetjes voor = OK 
 
 
Akkoord van Margrietje 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  
Etiketten plakken op stappentellers 
Pers uitnodigen!  
10.000-stappen op facebook genoeg promoten en delen!  
Extra promotie van de wandeling bij wandelclubs van naburige gemeenten.  

 
Allerlei 
• Sportraad Bever gaat de inschrijvingsstand/vertrekstand bemannen tijdens de molenwandeling 

op 29/05/2016 tussen 10u en 15u. 
Er wordt een beurtenrol ingelast, Nancy maakt een doodle op voor de hulp. 
Nancy zendt mail en vraagt naar exacte tijdstippen.  

• Pajotse 400 
Tussenstop in Bever. 
Fides stelt voor om de stop bij hen te houden. Dirk Heylen heeft vanuit de provincie geen 
bezwaar. Een overleg en duidelijke afspraken worden gemaakt.  

 
Een vergadering voor een volgende sportraad met overleg met jeugdraad zal plaats vinden 
op maandag 13/06/2016 om 19u30. 
 


