
Verslag algemene vergadering sportraad 19/06/2017 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,     afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,   afgevaardigde sportclub  
Kevin Buyl,       afgevaardigde school/voetbal 
Joffrey Pensis,      jeugdraad Bever 
Marleen Flamant, schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,    afgevaardigde sportclub 
Michaël Piecq,       afgevaardigde sportclub 
Bea Ricour,        afgevaardigde school 
Evi Noels,       afgevaardigde school 
 
Afwezig: / 
 
Agenda 
 
Overleg met jeugdraad Bever  
 
Dorpsfeesten  
Reserveren van de attractie Jack Sparrow van de firma V-Formation. Afmetingen werden doorgegeven aan 
het feestcomité.  
Indien deze attractie niet meer vrij is, zullen volgende worden gereserveerd: Soccerpool en King of the ring. 
 
Uren: 10u – 19u 
Deelnameprijs? € 2,00 (uithangbladen voorzien) 
Nancy stelt een doodle op voor de hulp tijdens de dag. Joffrey stuurt deze doodle door naar de leden van 
de jeugdraad. 
 
Facturatie 
De factuur wordt 50-50 opgesplitst over de beide adviesraden. 
 
Materiaal te voorzien? 

• Spandoek (Nancy) 
• Kassa + wisselgeld (Ines) 
• Afdrukken hulpschema (Nancy) 
• Preventiebandjes als toegangsbandjes (Nancy) 

 
Massatornooi volleybal 
Er wordt beslist om het massatornooi volleybal toch te laten plaats vinden.  
Indien de werken aan de definitieve zaal nog niet zijn gestart kan alles zoals de voorbije jaren 
georganiseerd worden. In het andere geval stellen we de locatie van de voetbalterrein Plaats of 
Pontembeek (afhankelijk waar er wedstrijd is) voorop. Kevin licht voetbalclub in. 
 
Promotie 
Aanspreking brief wordt aangepast (beste inwoners, beste verenigingen).  
Flyer wordt online geplaatst op Facebook, als omslagfoto van het evenement (Nancy). Flyers worden 
gekopieerd en op de tafels tijdens Kermis Akrenbos gelegd. 
Alle deelnemers van voorgaande jaren krijgen een mailtje. 
 
Goed doel 
Te vermelden op de flyer/brief: vernieuwen volleybalmateriaal + onderhoud defibrillator 
 
Extra beachvolleybalset voorzien 
Er wordt beslist om een extra net te voorzien. Deze wordt aangekocht (al dan niet online) bij Decathlon. 
 
Praktisch 

• Bestelling drank: Joffrey 



• Aanbieden van pens en hamburgers (L&F Meat of Slager Tollembeek) 
• Ajuin 
• Bakplaat ipv bbq-toestel: Kaatsers OK (JM) 
• Bain marie (L&F Meat) 
• Pistolets en picolo’s voorzien 
• Streekproductenmand/mand met lekkernijen : wordt opnieuw geschonken door schepen Marleen, 

t.w.v. € 50 
• Volleybalmateriaal bestellen bij Janssen Fritsen via e-mail (kassa sportraad) 
•  

 
Volgend overleg op 30/08/2017, dan kan er een concretere uitwerking gemaakt worden. (meer zicht op 
werken + inschrijvingen deelnemende ploegen) 
 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Bespreking en concrete afspraken omtrent voorbereidingen en inloop van de loopomloop 
Werkgroep/ondersteuning: Kevin / Annemie 
 
Loopomloop wordt aangepast aan de suggestie van het schepencollege  

• Start/aankomst aan kerk Akrenbos/’t Platteland (veel parking + mogelijkheid tot nuttigen drankje 
achteraf + sanitair) 

• Lopen langs Akrenbos 47 door en zo richting kerk Akrenbos/ ’t Platteland, zo heb je een andere 
omgeving en doe je het stukje aan de school Akrenbos niet dubbel 

Tot op heden nog geen advies van de verkeersdeskundige van Geraardsbergen ontvangen. 
Nancy contacteert de verkeersdeskundige van de politiezone TARL.  
Op basis daarvan wordt een gemeenteakkoord opgemaakt, daarna verf bestellen en loopomloop spuiten.  
 
Verf bestellen bij Stock Vander Linden te Geraardsbergen, heeft meerdere kleuren van wegmarkeringen in 
hun gamma. Ines haalt deze verf op. 
Te bestellen: 3 spuitbussen rode verf + 1 fles white spirit 
 
Spuitgroep: Annemie, Ines, Marleen, Kevin. Zij spreken onderling verder af. 
 
Gezien de wijziging van de startplaats zal een gelamineerd plannetje van de loopomloop worden 
uitgehangen aan de loods.  
 
Promotie: 
Tijdens de verfwerken zullen er foto’s genomen worden, deze worden op de facebookpagina en in het 
infoblad gepubliceerd. 
 
Bespreking offertes en info omtrent de vernieuwing van het volleybalmateriaal 
 
Bezoeken gehad van de firma’s Idemasports en Janssen Fritsen.  
 
Idema Sport: offerte ontvangen, gaten zijn niet conform, zullen moeten verkleind worden + multifunctioneel 
aanbod + antennes NIET inbegrepen! Biedt geen promotieaanbod aan. 
 
Janssen Fritsen: offerte volgt nog, gaten zijn conform omdat zij de vroegere firma Scheldesports 
overnamen + multifunctioneel aanbod + een promotieaanbod voor een set.  
 
Er zal per e-mail een bestelling geplaatst worden bij de firma Janssen Fritsen.  
 
Stand van zaken inplanting tafeltennistafel in beton 
Werkgroep: Annemie 
 
Het schepencollege ging in zitting van 03/05/2017 niet akkoord met de inplanting van de betonnen 
tafeltennistafel op het petanqueplein. 



Deze zal geplaatst worden op het kaatsplein: naast houten chalet, in het vizier van voorbijgangers en 
omwonenden. 
Er wordt een recente prijsofferte gevraagd voor een afgeronde tafeltennistafel in blauwe kleur. 
 
Timing: plaatsen voor 01/09/2017. 
 
BOV-coach 
ALGEMEEN (Aanspreekpersoon BOV in de gemeente) 
Een laagdrempelig en toegankelijk lokaal voorzien binnen elke gemeente waar de beweegcoach 
deelnemers kan ontvangen.  
Financiële bijdrage van de gemeente om de deelnameprijs te drukken: de helft van de individuele bijdrage 
van de eigen inwoners ten laste nemen ?? 
Organiseren van een 3 à 4 jaarlijkse  Stuurgroep Lokale Antenne (plannen, voorzitten, verslaggeving, 
communicatie naar stuurgroep KSZR Halle) 
Mee Ondersteunen van en mee bewaken van toegankelijkheid van de BOV-coach  
Communicatie: Campagnematerialen helpen verdelen en Indirect toeleiden naar Bewegen op Verwijzing: 
Mensen ondersteunen om contact op te nemen met hun huisarts  
 
BEWEEGAANBOD (Sportdienst) 
Bestaand beweegaanbod binnen de gemeente in kaart brengen  
Ondersteunen bij het in kaart brengen van het lokaal beweegaanbod  
Up-to-date houden van het lokaal beweegaanbod  
Wegwerken van drempels in het beweegaanbod  
Stimuleren dat het laagdrempelig beweegaanbod wordt aangepast aan lokale noden  
Indien nodig nieuw aanbod creëren  
Ondersteuning bieden bij de creatie van laagdrempelig beweegaanbod  
In kaart brengen van terugbetalingsmogelijkheden van het beweegaanbod  
Ondersteuning bieden voor het in orde maken voor de terugbetaling van deelname aan beweegaanbod   
  
KWETSBARE DOELGROEPEN (OCMW) 
In kaart brengen van de meest kwetsbare doelgroepen in de gemeente   
Signaleren van lokale noden en drempels om te bewegen 
Stimuleren om het beweegaanbod aan te passen aan noden van maatschappelijk kwetsbaren 
Informeren van organisatoren die een lokaal beweegaanbod hebben over de drempels van participatie voor 
de doelgroep  
Sensibiliseren en vorming geven voor andere partners over het omgaan met maatschappelijk kwetsbare 
groepen  
Ondersteuning voorzien voor het in orde maken van de status verhoogde tegemoetkoming 
 
Er worden 2 antennes opgezet met elk 1 BOV-coach : Lennik/Pepingen/Gooik & 
Herne/Galmaarden/Bever 
Conceptueel volgen we het Vlaams model, dit betekent dat er geen budget wordt gevraagd aan 
de gemeenten (dit tov het project Halle/Beersel/StPLeeuw waar momenteel wel financiële 
ondersteuning wordt gevraagd per deelnemer) 
- In de praktijk zal ons dossier nog ingediend worden via de zorgregio Halle (ifv opstart 
project/financieren coach) maar proberen we aan te sluiten bij het verhaal Asse waarbij 
Hogeschool Odisee Parnas penhouder is. Walter vraagt dit na bij Kris B. Hopelijk krijgt de 
zorgregio Pajottenland op (korte) termijn vorm zodat dit geen probleem meer kan vormen.  

Bepalen welke personen (ocmw, sport, dienst welzijn/vrije tijd,...) betrokken zullen zijn per 
gemeente 
 
STAND VAN ZAKEN BINNEN DE GEMEENTEN 
 
Gemeente Aanspreekpersoon Voorstel op 

College 
Betrokken 
diensten 

Voorgestelde 
locatie(s) 

Lennik Koen De Loy – 
Vermeulen (sport) 

Goedgekeurd OCMW 
Nathalie Van 
Hertveldt 

- Dekenij Sint-
Kwintens-
Lennik (met 



badge) 
Gooik Walter Tielemans 

(sport) 
Goedgekeurd OCMW 

voorzitter Jan 
De Bestere 
en secretaris 
Joris Samyn: 
geïnformeerd, 
nog geen 
besluit 

- Sportcentrum 
Gooik 

Pepingen Maya Vanholder? ? ? ? 
Galmaarden Bart De Luyck 

(sportfunctionaris) 
Op 30/05  -

Gemeentehuis 
(1 avond 
beschikbaar) 
-Ban huis 
(geen wifi) 

Herne Franciska Dekens Goedgekeurd ? ? 
Bever Nancy Duyms Op 30/05 Nog niet -

Gemeentehuis 
(dinsdagavond 
en zaterdag 
VM) 

 
COMMUNICATIE ARTSEN PAJOTTENLAND 
Deze regio kent een laag aantal (vaak oudere) artsen 
In Gooik 4, Lennik 5, Herne 5, Bever 2, Galmaarden 7, Pepingen 2  ongeveer 25 artsen 
Verdeeld over 2 LOK-groepen  
Lennik en Gooik 
Herne, galmaarden en Bever . 
Pepingen behoort tot regio Halle wat LOK betreft  samenwerking met LMN/HAK Halle 
Planning LOKs (Jo): Najaar 2017 of januari 2018 
Mogelijkheid om enkele artsen reeds vroeger individueel te informeren  
Dr Koen Plasman vn Gooik is reeds geïnteresseerd 
ORGANISATIE VAN DE STUURGROEP LOKALE ANTENNE 
 
Voorlopig blijven de 6 gemeentes samen komen als 1 groep voor de concretisering vh project 
In latere fase vormen de lokale antennes zelf een stuurgroep waar o.a. Sportdienst, OCMW, BOV-coach,… 
in zit. Deze stuurgroep komt een aantal keer per jaar samen, al dan niet gekoppeld aan reeds bestaand 
overleg 
 
SELECTIEPROCEDURE BOV-COACH 
 
PROFIEL 
1 freelance coach per lokale antenne. We zoeken dus twee coaches voor Pajottenland 
Kiné’s en mensen met een eigen zaak maken kans, maar er wordt door de stuurgroepen lokale antenne en 
KSZR Halle op toegezien dat er van de rol als coach geen misbruik wordt gemaakt, nl dat er logisch en 
eerlijk wordt doorverwezen door de coach (Fit Nation bv) 
Bijberoep: enkele uren in de week om te starten, groeimogelijkheden bij uitbreiding 
Nadruk op ‘motiverend werken’, niet ‘samen sporten’ 
 
SELECTIEGROEP 
Voor de gemeentes ligt het gevoelig om te beslissen wie de coach wordt (voorkeursbehandeling). Men 
verkiest een neutraal selectieteam 
Voorstel: Riso (Nelle), LMN (Jo), ISB (koepel vlaamse sport)  Hilde robijns, Piet Van der Sype? 
 
PLANNING SELECTIES 
Half September: lanceren van een lokale oproep om zich kandidaat te stellen voor BOV-coach via 
gemeenteblad, social media en lokale pers zoals editie Pajot. Zo krijgt iedereen de kans. 
Inhoud oproep: we zoeken een motiverende zelfstandige coach (meer info via Vigez Website), voor enkele 
uren per week in Lokale Antenne GLP of GHB, eigenheid van deze regio (weinig artsen), er zal mogelijks 



een preselectie zijn, Sollicitatiegesprek in de week van 13 november, verplicht opleiding in december 
volgen, start coachen in januari 2018 + getuigenis Dirk Van Lancker + INSCHRIJVEN OP VIGEZ LIJST 
VEREIST 
Zelfde informatie naar kandidaten die nu reeds op de Vigez Lijst staan sturen om te vragen of ze nog 
steeds interesse hebben, deze info kennende (Nelle) 
 
Eind oktober: preselectie door selectiegroep (ism lokale antenne) obv 
motivatie 
ervaring met doelgroep 
regio 
kennis van beweegaanbod 
Week van 13 november: selectiegesprekken en beslissing (moment overdag en moment ’s avonds, telkens 
5-tal kandidaten) 

  
PLANNING ALGEMEEN: 2017 
Ten laatste 30 juni:  
Aanspreekpersoon vd gemeente bezorgt gegevens voor het dossier aan Nelle (zie doc) 
18 augustus: dossier indienen bij VIGeZ (Nelle) 
September (van zodra dossier goedgekeurd): vacature BOV-coach verspreiden via lokale media (besturen, 
…). Kandidaat stellen kan tot 20 oktober 
Eind oktober: preselectie indien nodig (selectiegroep + lokale antenne)  kandidaten uitnodigen 
Week van 13 november selectiegesprekken Pajotse coaches  
 
Allerlei: 
• Controle MTB-route door Sport Vlaanderen + Kwaliteitslabel 2017 MTB-route OK 
• Activiteitenprogramma 2018 (sportelgids) 

voorstel van een app (milieuvriendelijk en makkelijker up-to-date) 
nog geen data te prikken voor volgend werkjaar, te vroeg 

• Nieuws sportregio: 
oprichting ILV + uniform subsidiereglement 
 
ILV = Interlokale Verenigingen 
Sportvlaanderen bezorgt ons een modelovereenkomst 
Ontwerp wordt verder uitgewerkt op de volgende sportregio in september 2017 
Op SC of GR brengen in de loop van september/oktober 
Insteek/inbreng per sportambtenaar (Cfr. Nota 2015) 
eigen logo door Sport Vlaanderen 
Oprichting is kosteloos 
Aparte zichtrekening 
Statutten wijzigen: op alle GR’en brengen 
Overheidsopdrachten gelden!  
 

• Volleybalmateriaal Sint-Elooisvrienden t.g.v. Kermis Akrenbos 
Sportraad Bever gaat akkoord met het uitlenen van het materiaal, mits het betalen van een waarborg. 
 

• Stappenclash 2018  
In 2018 loopt opnieuw de stappenclash. Bever, winnaar stappenclash 2016, zal de andere gemeenten 
uitdagen. Tegen volgende sportraad graag enige suggesties qua acties, promoties, enz. 
 

Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op 30/08/2017 om 19u30. 
Start: overleg met Jeugdraad Bever 
 



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  

 


