
Verslag algemene vergadering sportraad 05/12/2016 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,      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:  
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,     afgevaardigde sportclub 
Bea Ricour,         afgevaardigde school 
Evi Noels,        afgevaardigde school 
 
Afwezig: / 
 
Agenda 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Evaluatie bowlingnamiddag 50+ en mensen met een beperking 

• Het inschrijvingsgeld wordt op de sportraadrekening gestort. 

• 8 deelnemers, waaronder 2 nieuwe (heel enthousiast over deze activiteit), 3 begeleiding 

• Er wordt beslist om ook deze activiteit om de 2 jaar te herhalen. 
 
Bespreken activiteit t.g.v. wintermarkt 14/01/2017  
1. Ontvangen prijsoffertes: 

• 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): alles in = 

€ 930,97. 
• Cosmosevents: Colosseum (€ 254), zweefbalspel (€ 90) en opblaasbare darts (€ 105), 

transportkosten: € 298 

Sportraad Bever opteert voor een goedkopere attractie, aangezien we geen zicht hebben op de 
weersomstandigheden en het aantal kinderen.  

2. Waarvoor gaan we dan wel? 
Er wordt voorgesteld om het goedkoop te houden. Iedereen kijkt welke kleine gezelschapspelletjes 
hij/zij heeft die we kunnen aanbieden. Bv. Uno, 4 op 1 rij, memory,…  
Oproep aan iedereen: geef je mogelijke spelen door aan Ines. 
 

3. Popcorn en prijzen 
Oplijsting van de resterende ingrediënten: 

• Zonnebloemolie: 1 fles die vervalt 11/2016 – ongeopend (Nancy) 

• Maïsolie: 3 flessen die vervallen in 06/2017 + 07/2017 – allemaal ongeopend (Nancy) 

• Fijne suiker: 2 kilo ongeopend (Nancy) 

• Popcornmachine (Kevin – school gebruikt dit op 23/12) 

• Maïs + popcornbakjes (Annemie) 
 

Verkoopprijs popcorn = 2016 = € 2 
Deelnemen kost € 1 – polsbandjes voorzien (Nancy) 
 

4. Opstelling: zaterdagochtend 14/01 om 11u ’s ochtends. Doodle opmaken voor hulp (Nancy) 
 

5. Locatie: terug onder afdak aan de kantine kaatsers 
Marktstandje aantrekkelijker maken met versiering. 
 

6. Benodigdheden: 



• Spandoek sportraad + polsbandjes (Nancy) 

• Touwen (Nancy) 

• Plakband + schaar + uithangbladen (Nancy) 

• Korte verlengsnoeren (Nancy) 

• Lange verlengsnoeren (iedereen) 

• Kerstversiering koopt Ines bij Action 

• Tafels en banken (JR) 

• Servetten + keukenpapier + olie en suiker (Nancy) 

• Gele huisvuilzak + vuilzakhouder (Nancy) 

• Popcornmachine (Kevin) 

• Maatbeker + schepje voor popcorn + ovenlap (Annemie?) 

• Maïs + popcornbakjes (Annemie) 

• Wisselgeld (Ines)  

• Gezelschapspelen (iedereen) 
 

Sportpraatcafé 
Nancy hoort bij sportregiocollega’s hoe zij dit organiseerden. Werkgroepje rond dit thema (Annemie, Bea, 
Michaël) plannen een overleg op 21/12/2016. Er wordt onderling afgesproken. 
 
Gegidste dauwwandeling 
Annemie contacteerde de instanties Natuurpunt Vlaanderen en Natuur&Bos omtrent een mogelijke 
natuurgids voor de dauwwandeling. Hun voorstellen: dhr. Prové en dhr. Godfroid. 
Sportraad Bever stelt voor om eerst dhr. Godfroid te contacteren (voordien al beroep op gedaan).  
Nancy zendt e-mail (zondagochtend in April, vergoeding,…). Nancy informeert bij collega Debby of dit 
kadert binnen een bepaald ‘gezondheidsthema’. 
Ontbijtpakket samenstellen met producten van de lokale handelaars? 
 
Aankoop nieuw volleybalnet + palen 
Reeds wat speurwerk verricht:  

• Geen reclame van de aankoop firma teruggevonden op het huidige materiaal 

• Prijzen via internet geraadpleegd van volgende firma’s: Janssen Fritsen, Idema Sport, Sporttime, 
Duranet 

• Suggesties van sportregiocollega’s: Nijha (Nederland), Sport en Spel 
 
Nancy informeert eerst bij dhr. André Mertens welke de aankoopfirma van destijds was. Indien nodig 
contacteert Marleen dhr. Luc Libotte. 
 
Tafeltennistafel in beton 
Reeds 1 prijsofferte gevraagd en ontvangen. Er wordt nog uitgekeken naar andere verkoopfirma’s om 
prijzen en kwaliteit te vergelijken. 
 
Schepen Marleen brengt dit onderwerp + locatie ter sprake op het schepencollege van 07/12/2016. 
Sportraad Bever bekijkt later de precieze inplanting op het petanqueplein. 
 
Loopomloop 
Schepen Marleen besprak met de burgemeester de loopomloop en gaf zijn akkoord. Wegmarkeringen op 
de gemeentewegen dienen in gele kleur aangebracht te worden. Voorzitster Annemie bekijkt/herwerkt het 
sportraadlogo tot markeringslogo. 
 
Allerlei: 

• Overleg (dorpsfeesten + massatornooi) met jeugdraad plannen (Nancy stuurt mail). 

• Vraag van GBS Ak’Cent tot gebruik van popcornmachine (laatste vrijdag voor kerstvakantie). 

• De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op vrijdag 06/01/2017. Inschrijven bij Dorinda Letouche. 
Nancy mailt naar iedereen de uitnodiging door.  

 

Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op 23/01/2017 om 19u30. 

 



Verdere uitwerking programma 2017 + verzekering ISB (Nancy) 
 
 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.  
 
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 29 september 
2017  

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  

 


