
Verslag algemene vergadering sportraad 07/11/2016 
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 
Bea Ricour,         afgevaardigde school 
Evi Noels,        afgevaardigde school 
Marleen Flamant, schepen,      deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,     deskundige 
 
Verontschuldigd: / 
 
Afwezig: / 
 
Agenda 
 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Evaluatie Kids Run 2016  

• Het startuur verlaten met 15 minuten, zodat de schoolbus de leerlingen van Akrenbos kan 
vervoeren en dan kan men gezamenlijk naar Pontembeek stappen. 

• Ouders Briek Bruylandt heeft interesse als voor- of achterloper bij een volgende kids run 

• Goed verloop; fijn om op vele leden van de ouderraad te kunnen rekenen. 

• Evenveel supporters als editie 2015? 
 
Stand van zaken bowlingnamiddag 50+ en mensen met een beperking 

• Stand van zaken inschrijvingen (lijst) 

• Buschauffeurs zijn niet vrij deze dag, vervoer gebeurd door sportraadleden. 

• Bowling gereserveerd, 2 banen – 2 spelletjes, koffie en mattentaart (Nancy bevestigd nog) 

• Deelnameprijs: € 8 ipv € 6 

• Begeleiding? Jean-Marie, Marleen, Nancy (indien nodig Annemie) 
 
Bespreken activiteit t.g.v. wintermarkt 14/01/2017  

1. Ideeën? 
• Het sportpaleis – spelkussen  (225€ excl. btw & excl. transport)  
• De feestneus: Bibberspiraal (€20) + jenga XXL (€15) + kazenspel (€12) + ringwerpen (€10), prijzen 

excl. transport 
• Jan Bogaerts: Flash wall, ballen werpen zwevend (oa sneeuwballen), puzzel ei (telekids) 
• Gepetto: Volksspelen 
• Cosmosevents: Colosseum, zweefbalspel en opblaasbare darts  

Nancy vraagt prijsoffertes aan. 

2. Attractie uitlenen van welk uur tot welk uur? 
Afhankelijk van hoe de prijzen opgesteld zijn (bv. per dag of per halve dag) 

3. Opnieuw popcorn verkopen.  
Nancy maakt een oplijsting van de resterende ingrediënten. 
Verkoopprijs popcorn = 2016 = € 2 

4. Deelnemingsprijs? Nog te bepalen 
Sowieso polsbandjes voorzien!  

5. Locatie: terug onder afdak aan de kantine kaatsers 
6. Nog te bepalen: 

a) Benodigdheden? 
b) Deelnemingsprijs attractie  

 
 



Verdere uitwerking programma 2017  
 
 XII werken van de 

sportraad = 
rekening sportraad  

Planning? Ondersteuning Wat / inhoud?  

1 Wintermarkt 14 januari 2017 Ines + Michaël Attractie voor kinderen en verkoop 
popcorn (zie apart punt) 

2 Sportpraatcafé Februari 2017 Bea + Annemie + 
Michaël 

Brainstormavond, luisteren naar 
noden,…  

3 Kleuterturnen 25 maart 2017 Bea + Evi + Kevin Idem 2016 
4 Gegidste 

dauwwandeling  
April 2017 Annemie Dauwwandeling met natuurgids en 

ontbijtpakketje per deelnemer  
Ontbijtpakketje: boterkoek, 
chocobrikje/appelsiensapje, 
appel/banaan 

5 Aankoop 
volleybalnet en 
indien nodig palen 

Mei 2017 Annemie + Ines + 
Nancy 

Vervangen huidig volleybalnet in de 
sportzaal.  

6 Match 
blindenvoetbal / 1e 
loopomloop 
realiseren 

Juni 2017 Michaël + Kevin Eventueel organiseren van een match 
blindenvoetbal in het kader van het 
hun 80-jarig bestaan. Kevin legt dit 
voor.  
Club die huurt = € 1000 waarborg 
voor terrein/week 
Geen club die huurt = € 500 
huur/weekend 
Opblaasbare structuur: 22m x 49m 
mogelijk op vele ondergronden, 
behalve steentjes!  
 
Parcours loopomlopen bezorgt Kevin. 
Marleen bespreekt dit met Luc. 
1e km alle 100m markeren, daarna 
alle kilometers. 
Markering: logo sportraad + afstand 

7 Geocache online Juli 2017 Michaël + Jean-
Marie 

Onderhoud en promoten geocache  
routes bijwerken + vernieuwen schat 

8 Dorpsfeesten 20 augustus 
2017 

Annemie + Ines + 
Michaël + 
jeugdraad 

Nog te bepalen 

9 Massatornooi 
Volleybal 

10 september 
2017 

Annemie + Ines + 
Marleen + 
jeugdraad 

Idem 2016 
Rekening houden met bouw feestzaal. 
!! volleymateriaal chiro, net en palen 
stuk!!  

10 Kids Run 22 of 29 
september 2017 
(afhankelijk van 
de geplande 
periode SVS) 

Bea + Kevin Idem 2016 

11 Aankoop 
tafeltennistafel in 
beton 

November 2017 Annemie Duurzame aankoop van een betonnen 
tafeltennistafel voor in de dorpskern 
(achter sportzaal / aan petanqueplein) 

12 Inlopen van de 
loopomploop 

December 2017 Kevin  

 
Allerlei: 

• Opleiding reanimatie en defibrillatie voor inwoners 
1e opleiding van 07/12/2016 is reeds volzet. (Overzicht lijst) 
Een 2e opleiding is gepland op 12/12/2016. (Overzicht lijst) 



Wie is aanwezig??  
07/12/2016: Annemie         -        12/12/2016: Marleen 

• Sint-Maarten Nightride (wandeling Ilde) – 10/11/2016 

• Overleg met jeugdraad plannen 

Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op 05/12/2016 om 19u30. 
Teambuilding sportraadleden: zaterdag 18/02/2017 


