
Verslag algemene vergadering sportraad 20/02/2017 
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 activiteit t.g.v. wintermarkt 14/01/2017  
Opbrengst wintermarkt 2017: € 67,60 
 
Verdere uitwerking sportpraatcafé – 24/02/2017 
Werkgroep/ondersteuning: Annemie, Bea, Michaël  
 
Afspraken: 

• Werkgroep spreekt af om 18u30. 
• Aan de taverne ’t Platteland wordt gevraagd: flessen water, cola, fruitsap in het zaaltje bovenverdiep 

te voorzien. Deelnemers krijgen 2 bonnetjes waarmee zij tijdens de pauze of na afloop kunnen 
nuttigen wat ze willen – (non)alcoholische dranken. ‘t Platteland houdt de consumpties bij. 

 
Verloop avond: 

• Starten met kennismakingsquiz (max 15’) 
Powerpoint wordt afgewerkt door Annemie 

• Speeddate (max 25’) 
• Tafelronde (max 25’) 

Michaël overloopt de vragen (korte en lange vragen, vragen misschien nog vertalen voor het geval 
dat we Franstalig publiek hebben). Michaël bezorgt deze aan Nancy. 

 
Voorlopige lijst van de benodigdheden? (kan nog aangevuld/gewijzigd worden) 

• Naamkaartjes + vermelding van functie/club - etiketten 
• Post its + balpennen (tafelronde) 
• Beamer + projectiescherm gemeente 
• fluitje als doorschuifsignaal 
• Visitekaartjes sportraad 
• Drankbonnetjes massatornooi (tickets op rol) 
• Laptop 
• Gadgets sport 
• Etiketten + stift 
• Spandoek sportraad 
• Kopijen: Letters A – B – C , gele en rode kaarten, vragenlijst, visitekaartjes 

 
 
Bespreking en uitwerking kleuterturnen – 25/03/2017 
Werkgroep/ondersteuning: Bea, Evi, Kevin  
 
Korte bespreking 

• Diploma bewerken: Bea  



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

• Parcours en concept behouden zoals in 2016 
• Activiteit blijft gratis 
• Zelfde indeling van de groepen, geen extra uren voorzien 

Wanneer inschrijvingen afgerond zijn, deelnemers bekijken en broers/zusjes zoveel mogelijk laten 
groeperen waar kan.  

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

Hulp: doodle 
 
Te voorzien: 
Plastiek bekertjes, water, bananen (3/4e van het aantal inschrijvingen) + verpakt droge koekjes mee te 
geven na afloop. 
 
Materiaal: 
Er wordt geprobeerd om zowel vooraf als na de activiteit zoveel mogelijk te laten vervoeren met de 
schoolbus. De rest wordt met de auto’s vervoerd. 
Nancy bezorgt materiaallijst 2016 per mail aan juf Evi. 
 
Verdere uitwerking gegidste dauwwandeling 
Werkgroep/ondersteuning: Annemie  
 
Voorstellen data mogelijke gidsen worden besproken.  
Sportraad opteert om de dauwwandeling te laten doorgaan op 09/04/2017 en in zee te gaan met 
natuurgids Claude Debaes.  
 

• Datum: 09/04/2017 
• Vertrek- en aankomstplaats: Voetbalkantine te Pontembeek (Kevin vraagt na bij bestuur + vraag om 

gebruik koffiezet, koffietassen,…) 
• Deelnameprijs: € 5,00, ontbijt en natuurgids inbegrepen 
• Keuze uit zijn wandelingen: de Romontwandeling, Jean-Marie herwerkt deze (zoveel mogelijk 

gewestweg vermijden)  
• Pakketje gezond ontbijt: 

o Bruine papieren zakjes/broodzakjes (Annemie – Aveve? Of bakker?) 
o Honingkoek 
o Ontbijtkoek (Annemie – ’t Bergsken op) 
o Pistolet (Annemie – ’t Bergsken op) 
o Fruitsapbrikje 
o Gekookt eitje 
o Yoghurt + plastiek lepeltje (Nancy kijkt voorraad plastieken lepeltjes na) 
o Potje confituur 
o Smeerkaasje 
o Paaseitje 
o Appel (Nancy – Margrietje) 

 
• Materiaal kantine + al dan niet te voorzien: 

o Lepeltjes 
o Koffiezet 
o Koffietassen en ondertassen 
o Handdoeken (Nancy) 
o Schotelvod (Nancy) 
o Vuilniszak/PMD-zak (Nancy) 
o Suiker (Nancy) 
o Melk (Nancy) 
o Servetten (Nancy kijkt voorraad na) 
o Thee + waterkoker (Annemie) 

 



Nancy zendt e-mail naar gids met alle besproken punten (datum, uur, plaats, vermelding naam + 
organisatie, route + nodige aanpassingen, geen tussenstop, voorinschrijvingen deelnemers, 
schuldvorderingsstaat/factuur,…) 
 
Flyer wordt opgemaakt en zal verspreid worden door de post +/- 10/03/2017. Deelnemers laten inschrijven 
tot 31/03/2017.  
 
Aankoop nieuw volleybalnet + palen 
Werkgroep/ondersteuning: Annemie, Ines, Nancy  
 
Reeds via e-mail meegedeeld:  
Diameter paal = 10cm 
Diameter gat +/- 11cm 
 
Ines en Annemie winnen meer info in bij JDS sport te Ninove.  
 
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  
Nancy legt overzichtstabel met info vanop websites voor ter bespreking.  
 
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. Annemie en Jean-Marie 
bekijken met schepen Dirk de inplanting + de te verharden ondergrond. (Annemie mailt) 
 
Blindenvoetbal 
Kevin contacteert Frederic Costers voor een mogelijke datum en brengt de sportraad op de hoogte (uiterlijk 
tegen de volgende vergadering). 
Michaël doet dan het nodige bij de liga.  
 
Promoten geocache 
Een extra promotietip: filmpje maken voor op onze facebookpagina 
 
Loopomloop 
Werkgroep/ondersteuning: Kevin  
 
Wijkpost bezit nog steeds ‘meter op wieltje’. Nancy checkt naar 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 
• Sporthal 
• Tennisclub Markdal Galmaarden 

 
Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op 03/04/2017 om 19u30. 
 
  


