
Verslag algemene vergadering sportraad 02/05/2017 
Aanwezigen:    
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,    afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,   afgevaardigde sportclub  
Evi Noels,       afgevaardigde school 
Kevin Buyl,       afgevaardigde school/voetbal 
Michaël Piecq,       afgevaardigde sportclub 
Marleen Flamant, schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Annemie Wielant, voorzitter,     afgevaardigde sportclub 
Bea Ricour,        afgevaardigde school 
 
Afwezig: / 
 
Agenda 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Evaluatie gegidste dauwwandeling dd. 09/04/2017 
Dank aan de werkgroep en aanwezige leden voor de voorbereidingen en vlotte verloop. 
 
Positief: deelnemers waren heel tevreden over wandeling en ontbijtpakket, vonden gids goed. 
Idem voor vegan- en glutenvrij-ontbijt. 
Negatief: gids kende de streek minder waardoor de info niet altijd bleek correct te zijn. Natuurweetjes 
ontbraken. 
 
Vergoeding gids werd betaald uit sportraadkassa. Inschrijvingsgeld van de deelnemers (20p) bezorgde 
Nancy aan Ines (ook sportraadkassa). 3 personen betaalden op de zichtrekening van de sportraad. 
 
Bespreking en concrete afsrpaken omtrent voorbereidingen en inloop van de loopomloop 
Werkgroep/ondersteuning: Kevin / Annemie 
 
Hoe pakken we dit aan? 

• We starten met het realiseren van de loopomloop op Akrenbos. Daarna de loopomploop van Bever. 
• Kevin brengt kleine wijziging aan: route langs trage weg laten lopen en niet via drukke twee 

vaksbaan Akrenbos/Muydt (hoeve Ostyn). 
• Promotie maken via Facebook, Editie Pajot, mail naar deelnemers edities Start To Run, ook 

publiceren op de gemeentelijke website (homepage). 
• Timing hangt af van ontwerp duurzaam logo sportraad (Grafido). Ines contacteert nogmaals. 
• Markeringslogo wordt aangebracht met gele wegmakeringsverf. Niezen Traffic?  

Rekening houden met de droogtijd van de verf. 
Kegels voorzien om bij het spuiten errond te zetten! 

• Wegmarkering: 
Wat zegt de wetgeving: logo links of rechts aanbrengen op weg? 
Wegmarkering aanbrengen om de km + bij elke splitsing. Bij het logo wordt het cijfer van de 
kilometer vermeld + pijlen. Grootte cijfers + pijlen = 1 A4 pagina in de lengte. Dit wordt voorzien in 
karton! 

• Kleine bevoorradingspost ongeveer halverwege het parcours. 
Te voorzien: water, grenadine, energiereep, chocolade. Eventueel samenwerken met partners. 

• Plannetje loopomloop uithangen op bord aan de school Akrenbos 71a.  
• Ludiek voorstel: we maken er een ‘run & bike’ van. Met rode en groene vlag (cfr. Wielerwedstrijd) 
• Kevin maakt een overzicht van het aantal pijlen en splitsingen. (zie bijlage) 
 

 
Verdere afspraken zullen gemaakt worden via e-mail.  
 
Bespreking offertes en info omtrent de vernieuwing van het volleybalmateriaal 
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?) 
 
Bezoeken gehad van de firma’s Idemasports en Janssen Fritsen.  
Idema Sport: offerte ontvangen, gaten zijn niet conform, zullen moeten verkleind worden + multifunctioneel 
aanbod. 
Janssen Fritsen: offerte volgt nog, gaten zijn conform omdat zij de vroegere firma Scheldesports 
overnamen + multifunctioneel aanbod + een promotieaanbod voor een set.  
 
Beide offertes zullen op de volgende sportraad besproken worden.  
 
Massatornooi volleybal 
Stand van zaken bouw nieuwe feestzaal afwachten. Mogelijks zijn de werken al gestart en kunnen we de 
buitenterreinen niet meer opstellen, dan wordt dit on hold gezet. 
Inspelen nieuw volleybalmateriaal: ofwel met massatornooi ofwel door de gezinsvolleybal op een 
vrijdagavond. 
Ingeval alles kan doorgaan zullen de deelnemers van vorige jaren opnieuw een mail krijgen en promotie via 
facebook, affiches. 
 
Mogelijk alternatief: kubb-tornooi. Dan dient een geschikte plaats en partner (die dit mee kan dragen) nog 
gezocht te worden. 
 
Stand van zaken inplanting tafeltennistafel in beton 
Werkgroep: Annemie 
 
Na afloop van de dauwwandeling zijn we een geschikte inplantingsplaats gaan zoeken op het 
petanqueplein. 
Annemie contacteerde intussen schepen Dirk met de vraag of we op logistieke steun konden rekenen wat 
betreft het gieten van een betonnen sokkel, nodig voor de betonnen tafeltennistafel. 
Vorige week gingen Annemie en Nancy ter plaatse, om het geheel uit te zetten met stokjes en lint. 
Foto’s en plannetje werden zoals gevraagd bezorgd aan schepen Dirk.  
 
Voorstel inplanting hindert bij jaarlijkse BBQ van de petanque.  
De sportraad weegt de voor- en nadelen af van volgende locaties: petanqueplein en kaatsplein. 
Schepen Marleen bespreekt dit verder op het schepencollege in zitting van 03/05/2017, en geeft feedback. 
 
Stand van zaken Franstalige opleiding reanimeren en defibrilleren inwoners 
Nancy stuurde een herinneringsmail naar Nathalie Derauw op 27/04/2017.  
Stand van zaken: voorlopige datum woensdag 24/05/2017. Aangezien dit net voor het verlengde weekend 
is, en niet alle vragende deelnemers kunnen aanwezig zijn, kan dit mogelijks nog verschoven worden naar 
een geschiktere datum. 
 
Stand van zaken blindenvoetbalmatch 
Maand mei is te kort dag, in juni volgen de voorbereidingen voor het Europees kampioenschap.  
Voorstel om dit te prikken op een zaterdag of zondag na augustus. 
 
Geocache 
Michaël heeft al gebrainstormd. De bedoeling is dat er iets wordt uitgewerkt zoals de Stad Mol dit heeft 
gedaan. (zie bijlage) 
Wordt vervolgd…  
 
Allerlei: 
• Brief naar sportclubs met vraag om hun werkingsverslagen in te dienen zal binnenkort verzonden 

worden.  
• Geboortekaartje June, dochtertje van sportraadlid Bea Ricour.  

 
Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op 19/06/2017 om 19u30. 
 



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  

 


