
Verslag algemene vergadering sportraad 16/08/2016 
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 
Joffrey Pensis,       voorzitter jeugdraad 
 
Afwezig: / 
 
Agenda 
 
OVERLEG MET VOORZITTER JEUGDRAAD 
Door de verontschuldiging van voorzitter Joffrey Pensis, heeft dit overleg niet plaats. Afspraken 
worden verder op de dorpsfeesten gemaakt.  
 
Dorpsfeesten – 21/08/2016 
Bungee run + xl balance  
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!  
 
Opstelling van de attracties benedenkant van de plaats (vanaf Sterretje naar beneden). 
 
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/papier. 
 
• Deelnemersbijdrage: € 2 voor beide attracties = ganse dag + preventiebandje als bewijs van 

betaling 
• Ines wisselgeld voorzien 
• Plooitent (Ines) 
• Bidons water, koelelementen, frigobox en eventueel magneetbord/papier voorzien  
• Verzekeringsdocumenten (Nancy) 
• Overlopen hulpschema sportraad 
• Joffrey hoort bij de jeugdraadleden wie kan helpen  
• Extra promotie massatornooi volleybal (flyers + A3-formaat) 
• Uithangblad ‘toegang op vertoon van bandje – bandje= € 2 (Nancy) 
• Preventiebandjes (Nancy) 

 
Bespreken 3e massatornooi volleybal (afspraken, hulpschema,…) 
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.  
 
!! opstelling: zondagochtend 11/09/2016 om 9u 
 
• Maximum 12 ploegen toelaten 
• Momenteel al 5 ploegen die zeker al deelnemen, 3 voorlopig 
• Waarborgen per ploeg (Jean-Marie) 



• +/- 100 broodjes te bestellen bij ’t Bergsken op + ontbijtkoeken (Nancy) – afhankelijk van het 
aantal deelnemende ploegen 

• Bestelling De Bruyn: drank, banken en tafels (geen glazen) (Joffrey) + prijzen vooraf 
vergelijken 

• Drankbekers (indien nodig – Joffrey) 
• Opnieuw gebruiken van frigoremorque (Joffrey) 
• Afhankelijk van het aantal deelnemende ploegen hoeveelheid vlees L&F Meat bestellen 

(Nancy) – 90x pens + 50x spek (meer pensen dan spek voorzien!) 
• Per ploeg omslagen voorzien (waarborg + drankkaart + spelschema) (Nancy) 
• Muziekinstallatie (Joffrey) 
• Doorschuifsignaal = toeter ipv fluitje (voetbalwedstrijd – Kevin) 
• EHBO-kit + ijs + middel tegen wespensteken (Nancy) 
• Kopijen (Nancy) 
• Aankopen:  

o Tickets/bonnetjes op rol te bestellen (Nancy) 
o Houtskool bbq everyday 10kg – 2 zakken (Nancy) 
o ketchup, mosterd – Prima Bina (Joffrey) 
o 1e prijs: streekproductenmand geschonken door Marleen, t.w.v. € 50 (Annemie) + 

handdoek&douchegel voor elke speler van de winnende ploeg. 
• Spelschema’s na te kijken (Annemie/Ines) → Nancy bezorgt tijdelijk het overzicht van de 

deelnemende ploegen 
• Scorebordjes (Nancy) 
• Groot karton met overzicht tussenstand ploegen (Joffrey) → Nancy bezorgt tijdelijk het 

overzicht van de deelnemende ploegen 
• Volleybalnetten voor terreinen buiten (Joffrey) 
• Verkoopprijzen aanpassen: 

bonnetjes: € 1,50 wordt € 1,60 
kaart: € 15 wordt € 16 

• BBQ-toestel (Sander) 
• Hamer voorzien – vastzetten belijning buitenterreinen (Nancy) 
• Vuilniszakken + vuilniszakhouder in zaal en buitenterrein (Nancy) 
• Gemeentelijk springkasteel niet opstellen, naad van horizontaal springvlak is stuk, en zal 

hoogstwaarschijnlijk in die periode worden hersteld. 
• Wat vragen aan SC?  

• 2 partytenten naast elkaar opstellen ter hoogte van ingang sporthal 
• verlengkabels 
• maximum 4 nadars (afsluiten beide kanten van het gemeentehuis) 
• transpalette werkmannen 
• zaal reinigen voor de activiteit (douches, kantine en zaal) 

 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Bespreken Kids Run 2016  

• Collega sportregio neemt al het veldloopmateriaal van SVS mee tijdens de infovergadering.  
• Bea past de brief naar de ouders aan. 
• Bea/school maakt een nieuwe buttom als aandenken (groen of rood gekleurd papier) 
• Nancy zorgt voor de infoaffiches, brevetten, startkaarten, zakje per leerling, … 
• Bea polst tijdens vergadering naar de gewenste sportieve cadeau’s per vestiging 
• Attentie vrijwilligers: kortingsbon SVS + handdoek en douchegel 
• Nancy wint het advies van de politie in. 
• Nancy voorziet opnieuw flesjes water voor leerlingen, vrijwilligers,…  
• Samenstelling zakje per kind (uit te delen door de klasleerkracht in de klas): 

brantanozak, appel, gadgetbon (Nancy) 
• Startsignaal = fluitje (Nancy) 



• Nadars gebruiken voor het maken van de trechter bij aankomst op kaatsplein 
• Guido of EHBO-er inschakelen als extra seingever indien te weinig werkmannen ter 

beschikking 
• Fluohesjes in oranje kleur aankopen voor de EHBO-ers, zodat deze personen duidelijk 

herkenbaar zijn voor de leerlingen (Nancy). 
3 EHBO-ers langs de weg, 1 op het kaatsplein 

• Fluohesjes Sportelen meenemen 
• Buttommachine + benodigdheden voorzien om aan Bea door te geven (Nancy) – ongeveer 

280 stuks 
• Bea bezorgt aan Nancy het aantal leerlingen per klas. 
• Bea hoort bij leerkrachten nog naar opmerkingen die we eventueel kunnen verbeteren 
• Voor- en achterlopers: hiervoor eventueel SVS inschakelen? 
• Bea bekijkt de starturen (starts sneller laten starten bij de 3e graad + afstand 1e graad 

wijzigen). 
• Nancy vraagt aan het SC: 

o Bezorgen van een infobriefje door werkmannen aan inwoners langsheen het traject 
o Ophalen appels (evt. door Christian), navragen bij SVS of dit nog gesponsord wordt. 
o Parkeerverbodsborden voor afbakening terrein 
o Nadars 
o Werkman voor afbakening terrein 
o 3 à 4 seingevers 

 
Subsidieverdeling 2016 
Peloteclub Bever diende reeds hun werkingsverslag in. 
Voetbalclub Bever dient bij aanvang van de vergadering hun werkingsverslag in. Dit agendapunt 
wordt verder besproken na verwerking van de info en cijfers. 
 
Allerlei: 
• Bespreking inplanting + besteding geldprijs 10.000-stappen 

Voorstel ophangen kader met cheque in inkomsas gemeentehuis; huldigingsplakaat 
buitenmuur sporthal. 
Inplanting van de definitieve feestzaal staat nog niet volledig vast. Wordt vervolgd. 
Nancy wint intussen info in bij de gemeente Opwijk en Stad Aalst wat betreft hun buitenfitness. 

• Kledij sportraad 
Stand van zaken: Polyester voor 8 personen met mouw: 243,48 EUR 
Kleuren: stof = fel groen; bedrukking = zilver (komt in stof voor), logo sportraad achterzijde, 
naam voorzijde (links/rechts) 
Ines doet het nodige. 

• Plooitent van VC Bever werd intussen vervangen door de privé plooitent van Ines. (opstelling 
van de tent tijdens de bevoorrading van de pajotse 400km). 
Sportraad Bever bepaald een kleine vergoeding van € 50 om te storten aan Ines.  
Annemie voorziet inspuitingsspray.  

• Opleiding reanimatie en defibrillatie voor inwoners 
Deze opleiding dienen we als hartveilige gemeente nog te geven. 
Nancy vraagt aan Rode Kruis om dit in te plannen in de loop van de maand oktober 2016. 
Locatie: polyvalente zaal – GBS Ak’Cent 
Promotie:  

o Bord activiteitenframe aan het gemeentehuis 
o Affiche-vorm (Matan/Prima/Apotheek/ 3x school/ …) 
o Facebook 
o … 

• Brainstormen programma 2017 
Wintermarkt – eventueel herhalen van de rollerski / mechanische snowboard (als dit nog 
verder plaatsvindt) 
Walmke Brand 
Kleuterturnen 



Bowling 
Speelcaravaan 
Jogging/dauwwandeling 
Sluikstortactie 
Inzameling sportmateriaal 
Het voorlopige programma wordt verder uitgewerkt tijdens de volgende vergadering. 
 

Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op 26/09/2016 om 19u30. 


