
Verslag algemene vergadering sportraad 26/09/2016 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,      afgevaardigde sportclub 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,     afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,    afgevaardigde sportclub  
Michaël Piecq,        afgevaardigde sportclub 
Kevin Buyl,        afgevaardigde school/voetbal 
Marleen Flamant, schepen,      deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,     deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Bea Ricour,         afgevaardigde school 
Evi Noels,        afgevaardigde school 
 
Afwezig: / 
 
Agenda 
 
Mededelingen 
Juf Evi Noels zij verzorgt vanaf dit schooljaar opnieuw deels het kleuterturnen en zal afwisselend 
met juf Bea en meester Kevin de vergaderingen bijwonen en helpen bij activiteiten,. 
 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Evaluatie dorpsfeesten 2016 
54 deelnemers, trage start omwille van de weersomstandigheden 
Naar de toekomst toe een betere werklijst opmaken.  
Facturatie van de firma is in orde, factuurbedrag: € 201,50 
Te bespreken op een volgend overleg met jeugdraad: verdeling winst. 
 
Evaluatie massatornooi volleybal 2016 
Verbeterpuntjes: 

• 3 terreinen ipv 2 (oefenterrein en eventueel wedstrijdterrein) 

• Buitenterreinen kalken ipv haken (ongevallen) – kalk te gebruiken van de voetbal? 

• Overweging tot aanbieden van hamburgers ipv spek 

• Duidelijk werkschema opstellen 

• Wisselgeld (extra muntjes van € 2 en € 1) 

• Brief aanpassen – aanspreking wijzigen, openstellen voor iedereen 
 
Met 62 zuipkaarten gestart, 18 zuipkaarten over, 44 verkocht 
€ 30 onkosten frigoremorque ’s avonds cash betaald aan Joffrey uit kassa massatornooi. 
 
Ontvangen facturen: Prima Bina (sauzen); Debruyn (drank); Ticket ’t Bergsken op (nog terug te 
betalen aan Nancy) zullen door Sportraad Bever betaald worden. (Nancy mailt deze door) 
 
Te bespreken op een volgend overleg met jeugdraad: verdeling winst 
 
Bespreken Kids Run 2016  

• Bea polst tijdens vergadering naar de gewenste sportieve cadeau’s per vestiging (step + 
badminton) 

• Attentie vrijwilligers: handdoek en douchegel 

• Advies politie = OK. Wijkagent zal dag zelf ter plaatse zijn. 

• Leerlingen ontvangen flesje water + appel + buttom 

• 300 flesjes water aangekocht bij Solucious; flesjes worden niet gekoeld, leerlingen nemen 
flesje wanneer ze naar hun klas gaan.  



• Startsignaal = fluitje (Nancy) 

• Nadars gebruiken voor het maken van de trechter bij aankomst op kaatsplein 

• Eventueel EHBO-er inschakelen als extra seingever indien te weinig werkmannen ter 
beschikking 

• 3 EHBO-ers langs de weg, 1 op het kaatsplein. Ze dragen een andere kleur van fluohesje 

• Fluohesjes Sportelen meenemen (als extra) 

• Kevin bezorgt aan Nancy het aantal leerlingen per klas (voor appelverdeling, 1 bakje per 
klas) 

• Leerkrachten gaven geen opmerkingen/suggesties meer op personeelsvergadering.  

• Medewerkster van SVS komt langs, zij helpt bij de aankomst. 

• Algemene infomail naar pers verzonden.  

• A4 maken met “supporters + pijl” en met “Kids Run 30/09/2016 – doorgang vrijhouden aub” 

• Megafoon / box en micro (school) 

• Fototoestellen (school) 

• EHBO-kits (school) 
 
Bespreken bowlingnamiddag 50+ en mensen met een beperking 

• Nancy vraagt aan SC voor het gebruik van schoolbus en chauffeur 

• Bowling reserveren, 2 banen – 2 spelletjes, koffie en mattentaart (Nancy) 

• Flyer: zelfde formule als voorheen 

• Deelnameprijs: € 8 ipv € 6 
 

Besteding geldprijs 10.000-stappen / opbrengst massatornooi 
1. Ingewonnen info gemeente Opwijk / stad Aalst 

Nancy stuurde e-mail naar gemeente Opwijk en stad Aalst voor meer info omtrent hun 
buiten fitnesstoestel(len). 
Nancy ontving antwoord van de gemeente Opwijk, met hun toestellen, aankoop dd. 2010. 
Firma: Outdoor Fitness Systems 
Toestellen: crosstrainer + leg press 

2. Opbrengst deels schenken aan de blindenvoetbal en/of paardensport (naar aanleiding van 
Rio) 
Marleen contacteert Walter Van Haegenborgh. Sportraadlid Michaël bekijkt dit voor de 
blindenvoetbal. 

3. Onder de noemer van de XII – werken van de sportraad. 

• Loopomloop Akrenbos (reglementering checken bij wijkagent wat betreft de wegmarkering 
op gemeentewegen) 

• Loopomloop Bever (reglementering checken bij wijkagent wat betreft de wegmarkering op 
gemeentewegen) 

• Volleybalnet vernieuwen en indien nodig ook de palen 

• Tafeltennis voor buiten (beton) – mogelijk te plaatsen aan het petanqueplein 

• Inzameling van het sportmateriaal gedurende 1 maand 

• Hinkelspel verven 

• Plaatsen van een basketbalring 

• Klompen boerengolf (informeren naar aankoopprijzen) 



Verdere uitwerking programma 2017 / 2018 
 
Wat? Wanneer? Ondersteuning? Ideeën? 
XII werken van de 
sportraad 

Elke maand – 2017 Iedereen Zie apart agendapunt 

Wintermarkt Januari 2017 Ines + Michaël Rollerski / 
mechanische 
snowboard 

Fakkeltocht 2018 Nog te bepalen - 
Kleuterturnen Maart – April 2017 Bea + Evi + Kevin Idem 2016 
10.000-stappenclash Eind april – eind mei 

2018 
Nog te bepalen Brainstormen acties 

Speelcaravaan 2018 i.s.m. jeugdraad - 
Dorpsfeesten Augustus 2017 Annemie + Ines + 

Michaël + jeugdraad 
Nog te bepalen 

Massatornooi 
Volleybal 

September 2017 Annemie + Ines + 
Marleen + jeugdraad 

Idem 2016 

Kids Run September 2017 Bea + Kevin Idem 2016 
Bowling 50+ en 
mensen met 
beperking 

2017 / 2018 
afwachten welke 
opkomst in 2016 

Jean-Marie Idem vorige jaren 

Match Blindenvoetbal 2017 Michaël  
 
Bespreking en toelichting subsidieverdeling sportclubs (werkingsverslag 2015 – 2016) 
Na het ontvangen van de ingediende werkingsverslagen – 2015-2016 - door Peloteclub Bever en 
Koninklijk Excelsior Bever. 
 
Gelet op de korte toelichting door de afgevaardigden van de beide sportclubs bij hun ingediend 
werkingsverslag. 
 
Gelet op de toelichting door de sportambtenaar en sportraadvoorzitter betreffende de evaluatie van 
de ingediende werkingsverslagen en het voorstel van de subsidieverdeling. 
 
De algemene vergadering van de sportraad geeft unaniem een gunstig advies over de 
subsidieverdeling aan de sportclubs voor het werkingsverslag 2015 -2016. 
 
Allerlei: 

• Infoblad najaar  
Michaël / Marleen / Annemie 
Tekstje rond Rio (Walter, Michaël) + een terugblik voorbije activiteiten 
 

• Jaarrekening 2015 – Sport Vlaanderen 
Schrijven dd. 23/09/2016: De minister heeft uw jaarrekening 2015 aanvaard. Bijgevolg is de 
reeds uitbetaalde subsidie 2015 aan Bever definitief toegekend. 
 

• Kledij sportraad 
Ines zendt nog een herinneringsmail naar firma. 
 

• Opleiding reanimatie en defibrillatie voor inwoners 
Aanvraagformulier werd doorgestuurd. 
Voorstellen data (maandag/woensdag): 19u – 22u 
Oktober: 17 – 19 – 24 – 26  
November: 7 – 9 – 14 – 16 – 21 – 23 
Locatie: polyvalente zaal – GBS Ak’Cent 
Nancy houdt iedereen verder op de hoogte. 

 



Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op 07/11/2016 om 19u30. 
Teambuilding sportraadleden: zaterdag 18/02/2017 


