
Verslag algemene vergadering sportraad 23/01/2017 
Aanwezigen:    
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:  
Annemie Wielant, voorzitter,     afgevaardigde sportclub 
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 activiteit t.g.v. wintermarkt 14/01/2017  
Werkgroep/ondersteuning: Ines, Michaël  
 
Dank aan de sportraadleden (en partners) die een handje kwamen helpen tijdens deze activiteit. 
 
Gezien de weersomstandigheden was het een goed idee om geen dure attractie te huren, maar het was 
iets wat te koud om stil te zitten bij het spelen van de spelletjes. 
Er worden foto’s gepost op onze facebookpagina (foto’s die op pagina van Beiver te vinden waren). 
 
Tips naar een mogelijke volgende editie: 

• Op één of andere manier meer sport promoten 

• Eventueel werken rond een bepaald thema 

• Iets groter, iets opvallendst, zodat het de kinderen/ouders hun aandacht trekt 

• Vooraf een budget bepalen, maakt de zoektocht naar een mogelijke attractie makkelijker 

• Warmtebron voorzien indien mogelijk 
 

Annemie heeft nog het resterende materiaal nog bij haar, zij bezorgt dit terug aan de eigenaars bij een 
volgende gelegenheid.  
 
Teambuilding sportraad 
Datum: 18/02/2017 
Afspraak om 14u30 aan het gemeentehuis. 
Annemie zendt nog een mailtje. Gelieve haar te antwoorden of je er bij kan zijn en of je al dan niet blijft 
voor het etentje achteraf.  
Annemie reserveert activiteit en eetgelegenheid. 
 
Verdere uitwerking sportpraatcafé – 24/02/2017 
Werkgroep/ondersteuning: Annemie, Bea, Michaël  
 
Michaël licht de voorlopige stand van zaken toe. 
Idee? 

• Iedereen proberen aan te trekken, dit d.m.v. de sportclubs persoonlijk uit te nodigen (via e-mail), 
alle inwoners bereiken met een flyer (via post). 

• Mogelijk publiek: vrijwilligers, organisators, sportclubs, sportieve inwoners,…  
 
Hoe? 

• Mogelijke en onafhankelijke locatie: bovenzaaltje in ’t Platteland, deze ruimte kan men gratis 
gebruiken, enkel consumpties worden aangerekend. Hiervoor stelt men voor om bv. frisdrank in 
flessen en glazen te voorzien, niet steeds de ober laten storen. 

• Gratis inkom voor publiek 



• Ofwel werken met kleuren, ofwel daten in een cirkel (zichzelf voorstellen, vragen voorschotelen,…) 

• Werken met thema’s 
 
Voorlopige lijst van de benodigdheden? (kan nog aangevuld/gewijzigd worden) 

• Naamkaartjes + vermelding van functie/club 

• Papier + balpennen 

• Beamer + projectiescherm gemeente 

• Belletje als doorschuifsignaal 

• Strookjes met onze contactgegevens erop 
 
Gegeven tips tijdens de vergadering 

• Goed kader scheppen en dan open vragen stellen. 

• Bij de verwelkoming duidelijkheid meegeven wat de avond inhoudt (wat wel, wat niet…) 

• Verloop van de avond wat interactief maken, door bijvoorbeeld een ‘ronde’ te organiseren waarbij 
het publiek met letters antwoord op de vragen. (A – B – C – D), zo maak je het niet te saai. 

• Mensen vooraf laten inschrijven, zodat je wat zicht hebt op het aantal aanwezigen 
 
Vervolg 
Deze werkgroep zit nog samen op 31/01 voor de volledige uitwerking ervan (vragen en thema’s verder 
uitwerken) 
Voorlopig ontwerp van de flyer zal dan ook aangepast worden.  
Promotie: mail – facebook – post? 
 
Bespreking en uitwerking kleuterturnen – 25/03/2017 
Werkgroep/ondersteuning: Bea, Evi, Kevin  
 
Korte bespreking 

• Flyer: OK – Vermelden XII-werken van de sportraad? 
Verspreiden via school, Sterretje en facebook 

• Gebruik foto’s editie 2016, hoofd van deelnemend kind fotoshoppen en er de kikker van multimove 
op plakken (nakijken wat dit geeft) 

• Sporthal vastgelegd 

• Parcours en concept behouden zoals in 2016 

• Activiteit blijft gratis 

• Zelfde indeling van de groepen, geen extra uren voorzien 

• Aantallen per groep: ideaal 24 per groep, laten aanvullen tot 30 per groep (cfr. Verslag AV sportraad 
dd. 21/03/2016) 
 

Hulp 
Er zal een doodle opgemaakt worden. Nancy doet het nodige. 
Vooral veel hulp nodig bij opstelling/opruimen! 
 
Verdere uitwerking gegidste dauwwandeling 
Werkgroep/ondersteuning: Annemie  
 
Nancy contacteerde Werner. Hij wil dit gerust verzorgen. Zijn voorstel 30/04/2017. 
Intussen contacteerde een andere natuurgids vanuit Biercq (van Natuurpunt) Annemie, we leggen de 
nodige contacten (vergoeding, mogelijke datum, afstand,…) 
 
Nancy contacteerde Logo, voor de wandeling te laten kaderen in een mogelijk project. Laatste nieuws van 
Logo: voorlopig geen projecten, tenzij Bever instapt in het BOV-verhaal. 
 
Ontbijtpakket samenstellen met producten van de lokale handelaars? 
 
Aankoop nieuw volleybalnet + palen 
Werkgroep/ondersteuning: Annemie, Ines, Nancy  
 
Nancy meet de nodige diameters (palen en gaten). 
 



Tafeltennistafel in beton 
Werkgroep: Annemie 
 
Reeds 1 prijsofferte gevraagd en ontvangen van de firma Belomax.  
Prijsoffertes worden nog gevraagd bij: Tafeltennis-center.be , Sportime.be , Pingpongtafel.be  
College gaat akkoord met inplanting van tafeltennistafel in beton (cfr. SC dd. 07/12/2016). 
De precieze inplanting op het petanqueplein dient nog bekeken te worden. 
 
Loopomloop 
Werkgroep/ondersteuning: Kevin  
 
Checken bij wijkagent of hij ‘meter op wieltje’ nog in bezit heeft en mogelijk gebruik ervan. 
Stand van zaken checken bij Annemie wat betreft de herwerking van het sportraad-/markeringslogo. 
 
Allerlei: 

• T-shirt juf Evi : Ines contacteert nogmaals firma 

• Beter en regelmatiger onderhoud van de facebookpagina. 
Bekend maken van de XII-werken van de sportraad op facebookpagina (Kevin/Michaël) + flyers 
(Nancy) 

• Sportregiobestuur – Sportregio Pajottenland 13/02/2017 (Marleen en Annemie) 
 

Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op 20/02/2017 om 19u30. 
Mogelijks start de vergadering met een overleg met jeugdraad Bever (nog te bespreken met 
Joffrey). 

 
  


