
Verslag algemene vergadering sportraad 13/06/2016 
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 
 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Evaluatie kleuterturnen dd. 16/04 
Deze eerste editie verliep vlot en kende een succes! +/- 50 kinderen 
Vele positieve reacties mogen ontvangen.  
Dank aan de sportraadleden voor voorbereidingen en hulp. 
Bij een eventuele herhaling kunnen we uitkijken naar een mogelijke lesgever.  
Schatting van een mogelijke deelnameprijs: € 10 à € 15 voor een lessenreeks van 5. 
 
Evaluatie gezonde wandeling dd. 30/04/2016 + 10.000-stappenclash + bestemming cheque 
Vlot verloop. 64 betalenden = deelnemers = Succes!  
Beide wandelingen waren heel mooi, negatief puntje: veel zwerfvuil langsheen dit traject en 
Beverse wegen. Vele positieve reacties op de wandelingen en op de actie 10.000-stappenclash! 
Dank aan de sportraadleden voor alle voorbereidingen en hulp, ook de aanwezigheid van jullie 
tijdens het persmoment werd positief onthaald. 
 
Vigez die de cheque overhandigde ijvert om deze geldprijs te besteden aan gezondheid en 
beweging bij de bevolking. 
 
Na overleg, stelt Sportraad Bever voor om 

1. Deels van de geldprijs niet te besteden aan de aankoop van het horecameubilair voor de 
cafetaria sporthal Ter Plasbeek; 

2. Bij de inwoners een bevraging te houden naar hun noden. We zouden dit lanceren via een poll 
op onze facebookpagina (Bea). 

Poll: 

• Plaatsen van Fit-o-meter 

• Plaatsen van een tijdelijk zandterrein (beachvolley – beachsoccer) gedurende de 
zomermaanden 

• Aanleg finse piste 

• Andere ideeën  
 

Schepen Marleen bekijkt de inplantingsplannen van de definitieve feestzaal achter het 
gemeentehuis, zo zal nagegaan worden waar er plaats is voor een mogelijke inplanting. Dit wordt 
op de volgende vergadering verder besproken en uitgewerkt.  
 
Evaluatie speelstraat dd. 07/05/2016 
Vlot verloop, +/- 20 kinderen → weinig opkomst ondanks het mooie weer. Mooie samenwerking 
tussen jeugdraad en sportraad werd opnieuw bewezen. Dank aan de sportraadleden voor hulp. 
Jeugdraad betaalde de broodjes (’s middags), sportraad betaalde de ijsjes  



Evaluatie medewerking aan molenwandeling dd. 29/05 
Achteraf bekeken geen echte hulp vereist van de sportraad. Cultuurraad en Erfgoedcel konden dit 
alleen beredderen.  
Aanbieden van de drankjes was vooraf niet afgesproken met de cultuurraad.  
Mooie opkomst desondanks het wisselvallige weer.  
 
Afspraken dorpsfeesten 2016 
Attractie is gereserveerd via e-mail, met vraag om factuur 50-50 op te splitsen. 
Leveringsadres en contactpersonen werden reeds doorgegeven. Bevestigingsmail reservatie 
ontvangen van firma!  
 
Bungeerun: Nancy kijkt na of er een specifieke leeftijd of grootte van de deelnemers voorschreven 
is. (leeftijd: 8+) 
XL Balance: eventueel hier ook wat competitie in stoppen door deze attractie op tijd te laten lopen 
en een klassement bij te houden op een magneetbord. 
 

• Deelnemersbijdrage: € 1 / € 2 + preventiebandje als bewijs van betaling 

• Ines wisselgeld voorzien 

• Plooitent (Ines) 

• Bidons water, koelelementen, frigobox en eventueel magneetbord voorzien (Nancy/Annemie) 

• Verzekeringsdocumenten (Nancy) 

• Nancy maakt een doodle op voor hulp tijdens de dorpsfeesten.  

• Nancy brengt Joffrey op de hoogte van de afspraken en vraagt om hulpschema op te stellen.  
 
Subsidieverdeling 2016 
Aanvraag tot indienen van het jaarlijkse werkingsverslag wordt overgemaakt aan de sportclubs. 
 
Massatornooi volleybal 11/09/2016 
Voorstel om de opbrengst van het massatornooi mee te schenken aan de bestemming van de € 
2000 van de stappenclash. Daarom vermelden we op de brief: sportief goed doel.  
 
Promotie voeren tijdens kermis Akrenbos, facebook en dorpsfeesten. Ook alle verenigingen 
ontvangen een mailtje. Nancy brengt Joffrey op de hoogte.  
 
Allerlei: 

• Volleybaltornooi tgv kermis Akrenbos 
Michiel regelt alles en weet niet of volleyballen nog nodig zijn. Sportraad Bever wenst niet deel 
te nemen aan het volleybaltornooi, misschien wel aan het dartstornooi.  

• Hulp tijdens Pajotse 400: hulpschema overlopen 

• Kledij 
Ines brengt met de bevoorrading van de Pajotse 400 haar t-shirts mee. 
Aanwezigen geven de gewenste maat door.  
Kleuren: stof = grijs; bedrukking = fel groen/blauw 

• Plooitent van VC Bever heeft het begeven tijdens de dropping (nov 2015), Ines heeft een 
andere plooitent ter beschikking en wenst deze mits een kleine vergoeding te geven aan de 
sportraad.  

• Nancy vraagt nogmaals de deelnameattesten aan de opleiding reanimatie en defibrillatie op bij 
het Rode Kruis.  

• Nancy geeft aan voetbalclub de rekeningnummer door waarop in 2015 hun subsidies werden 
gestort. 

• Voorstel initiatieven 2017: 
wandeling koppelen aan een zwerfvuilactie, samen met alle adviesraden; 
Inzamelactie houden van sportmateriaal  
 

Een vergadering voor een volgende sportraad met overleg met jeugdraad zal plaats vinden 
op 16/08/2016 om 19u30. 


