
Verslag algemene vergadering sportraad 03/04/2017 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,     afgevaardigde sportclub 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,    afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,   afgevaardigde sportclub  
Marleen Flamant, schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Evi Noels,       afgevaardigde school 
Kevin Buyl,       afgevaardigde school/voetbal 
Michaël Piecq,       afgevaardigde sportclub 
Bea Ricour,        afgevaardigde school 
 
Afwezig: / 
 
Agenda 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Evaluatie sportpraatcafé – 24/02/2017 
Dankwoordje aan werkgroep voor alle voorbereidingen en het leuk in elkaar steken van de avond. 
 
Opkomst: 2 personen 
Positief: 2 personen die zich in grote groep op achtergrond zouden houden, deelnemers gaven klare 
mening/kijk mee.  
Negatief: onduidelijke flyer + jammer dat diegenen die persoonlijk werden aangeschreven niet reageerden. 
 
Bedenking: vragen de mensen dit? 
 
Onkosten: +/- € 28 betaald met bankkaart sportraad. 
 
Evaluatie kleuterturnen – 25/03/2017 
Werkgroep/ondersteuning: Bea, Evi, Kevin  
 
Dank aan alle helpers bij de voorbereidingen en activiteit zelf. We merkten nogmaals dat vele helpende 
handen het werk draaglijker maken. 
 
Aantal inschrijvingen 2016: 41 
Aantal inschrijvingen 2017: 54 – 2 afwezigen 
 
Alweer veel positieve reacties!  
Naar een volgende editie toe: niet meer dan 50 inschrijvingen toelaten, dit was de maximum. 
 
Factuur aankoop koekjes en bananen, inbrengen onder de toelage van de sportraad. 
 
Verdere uitwerking gegidste dauwwandeling 
Werkgroep/ondersteuning: Annemie  
 
Stand van zaken inschrijvingen: 22 deelnemers 
 
Ontbijt - aankopen voorzien voor 35 pakketjes! (incl. sportraadleden). 
1x glutenvrij + 3x vegan 

 Wat? Bruine papieren zakjes/broodzakjes (Annemie – ’t Bergsken op) 
o Honingkoek apart verpakt (Nancy) 
o Ontbijtkoek: croissant (Annemie) 
o Pistolets (Annemie) 
o Fruitsapbrikje minute maid (Nancy) 
o Eitjes + eitjes koken (Marleen) 
o Magere yoghurt met fruitsmaak (Nancy) 



o Potje confituur (Annemie) 
o Potjes boter per persoon (Annemie) 
o Smeerkaasje (Nancy) 
o Paaseitje (Annemie) 
o 35 Appels + 3 peren (Nancy) 
o 500gr koffie (Nancy) 
o Suikerklontjes (Nancy) 
o Thee + waterkoker (Nancy) 
o Toiletpapier (Nancy) 
o Lactosevrije melk Boni (Annemie) 
o Smoothie (Annemie) 
o Sojaproducten (Annemie) 
o Glutenvrije speculoos (Annemie) 
o Peulvruchten = zakje noten (Annemie) 
o Havermout (Annemie) 
o  

 

 Materiaal kantine + al dan niet te voorzien: 
o Lepeltjes (Nancy) 
o Plastiek bekers (Nancy) 
o Koffiezet (kantine?? – Kevin?) 
o Koffietassen en ondertassen (kantine??? – Kevin?) 
o Handdoeken (Nancy) 
o Schotelvod (Nancy) 
o Vuilniszak/PMD-zak (Nancy) + vuilniszakhouder 
o Suikerklontjes (Nancy) 
o 3 bidons Melk (Nancy) 
o 2 bidons water (Nancy) 
o Gele servetten (Nancy) 
o Thee + waterkoker (Nancy) 
o Wisselgeld (Ines) 
o Fluohesjes (Nancy) 
o Plannetjes route (Nancy) 
o Verzekeringsdocumenten (Nancy) 
o Visitekaartjes sportraad (Nancy) 
o Paasdecoratie (Annemie) 

 
Afspraak gids:  
Gids heel enthousiast over de door ons voorgestelde route. Hij zal zondagochtend ter plaatse zijn om 6u30. 
Aantal deelnemers werden hem telefonisch meegedeeld. 
 
Afspraak samenstellen pakketjes: 
Zaterdagavond 08/04, om 19u30, komen Annemie en Nancy samen om de pakketjes samen te stellen. 
Indien een toegangssleutel van de kantine wordt dit al ter plaatse gedaan. En ook zal het koffiezetapparaat 
en koffietassen klaargezet worden. Zodoende we zondagochtend niet te vroeg dienen af te spreken. 
Zo niet, zondagochtend 6u. Nancy houdt via sms iedereen op de hoogte. 
 
Kevin : toegangssleutel kantine + toiletten + koffieapparaat + koffie(onder)tassen + messen. 
 
Na afloop van de wandeling kijken we samen naar een geschikte inplantingsplaats voor de tafeltennistafel 
aan het petanqueplein.  
 
Stand van zaken inplanting tafeltennistafel in beton 
Werkgroep: Annemie 
 
Na afloop van de wandeling kijken we samen naar een geschikte inplantingsplaats voor de tafeltennistafel 
aan het petanqueplein.  
 
Stand van zaken Franstalige opleiding reanimeren en defibrilleren inwoners 



We plannen om dit te laten doorgaan in de loop van de maand april/mei, bij voorkeur op een maandag- of 
woensdagavond. (startuur 19u, ten laatste 19u30) 
Nathalie Derauw bekijkt dit.  
 
Stand van zaken match blindenvoetbal 
Door de afwezigheid van Kevin en Michaël wordt dit agendapunt verschoven naar een volgende 
sportraadvergadering. 
 
Promoten geocache 
Een extra promotietip: filmpje maken voor op onze facebookpagina 
 
Stand van zaken loopomloop 
Werkgroep/ondersteuning: Kevin  
 
We verschuiven dit werk naar maand mei/juni 2017. 
Wijkpost bezit nog steeds ‘meter op wieltje’, gebruik ervan is OK. 
Annemie herwerkt het sportraad-/markeringslogo. 
 
Stand van zaken nieuw volleybalnet + palen 
Belangrijke punten: 

 Gaten zijn conform? 

 Makkelijk op te stellen en af te breken + duurzaam materiaal!  

 Welke soorten palen met hun net: enkel volleybalnet met hun verschillende opstellingen qua hoogte 
(kids/dames/heren) of multifunctioneel (ook opstelling mogelijk genre tennisnet?) 

 Geplande bezoeken: 
o Idema op 19/04 om 14u30 
o Janssen Fritsen op 20/04 om 15u30 

 
Annemie vraagt of Kevin eventueel ook aanwezig kan zijn na de school? 
 
XII-werken: aangepaste timing 
 

 XII werken van 
de sportraad = 
rekening 
sportraad  

Vooropgestelde 
Planning? 

Gewijzigd 
naar  

Ondersteuning Wat / inhoud?  

5 Aankoop 
volleybalnet en 
indien nodig 
palen 

Mei 2017 Plaatsen in 
December 
2017 

Annemie + Ines 
+ Nancy 

Vervangen huidig 
volleybalnet in de 
sportzaal.  

6 Match 
blindenvoetbal / 
1e loopomloop 
realiseren 

Juni 2017 Voorbereiding: 
Mei 2017 
 
Inlopen:  
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 + 
plaatsen 
tafeltennistafel in 
beton 

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

12 Inlopen van de 
loopomploop 

December 2017 Voorbereiding: 
Mei 2017 
 
Inlopen:  
Juni 2017 

Kevin  

 
 
Allerlei: 

 T-shirt juf Evi : Ines contacteert nogmaals firma 

 Sporthal 

 Positief supporteren / positief coachen op facebookpagina sportraad. 

 Sportregio Pajottenland toekomst 
Schepen Marleen woonde de bijeenkomst bij op woensdag 15/03/2017. 
Laatste stand van zaken – cfr. E-mail Kris Bruylandt dd. 30/03/2017 
Beste schepenen van Sport,  
Beste collega’s,  
 
Gisteren zijn Walter en ik naar de toelichting geweest van sport Vlaanderen inzake de toekomst van de 
sportregio’s.  
Heel veel wijzer zijn we er niet van geworden maar toch zijn er zaken die we reeds verder 
kunnen/moeten uitwerken. Wel hadden we het gevoel dat wij de enige regio zijn waar er effectief al 
grondig overleg is geweest met de collega’s en de schepenen. 
Financieel beheer/opstarten van een ILV. 
De sportregio dient vanaf 1 januari 2018 zelf in te staan voor haar boekhouding en een wettelijke vorm 
van intergemeentelijke samenwerking. 
Sport Vlaanderen gaf enkele voorbeelden mee van intergemeentelijke samenwerkingsmogelijkheden. 
Eentje daarvan is naar ons aanvoelen en op aangeven van Sport Vlaanderen het meest geschikt voor 
onze sportregio namelijk en interlokale vereniging (ILV). 
Een ILV is een intergemeentelijk  samenwerkingsvorm die ze in de sportregio’s van Antwerpen en Oost 
Vlaanderen heel vaak hanteren.  
Sport Vlaanderen zal ons de nodige wettelijke maatregelen en de templates die nodig zijn om een ILV 
op te starten overmaken.  Tijdens de werkgroep vergadering  van 24 april werken we dit met de 
sportfunctionarissen verder uit en roepen we later onze schepenen samen om het hele concept verder 
toe te lichten/vorm te geven. 
 
Financiële inbreng vanuit sport Vlaanderen 
Men kon nog geen bedrag meedelen. Het kabinet dient dit nog vast te leggen. 
Overgangsmaatregel periode 2018-2020 
Sport Vlaanderen voorziet geen overgangsmaatregelen, toch niet op Vlaams niveau.  
Voor Vlaams Brabant gaat Hilde de vragen die binnen komen analyseren en indien er vragen zijn om 
de eerste jaren mee te ondersteunen dan gaat ze dit zo goed mogelijk proberen op te vangen.Bij deze 
zijn jullie mee voor de zaken die gisteren aan bod kwamen. 

 Uitleendienst Sport Vlaanderen: promotie via facebookpagina sportraad + uithangen in de sporthal. 

 Infoblad: t-shirts + gedane realisatie 12-werken van de sportraad 
 
OPROEP: zoeken naar ideetjes voor een ludieke inloop van de loopomloop. 
 



Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op 02/05/2017 om 19u30. 

 
  


