
Verslag algemene vergadering sportraad 31/08/2017 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,     afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,   afgevaardigde sportclub  
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,    afgevaardigde sportclub 
Michaël Piecq,       afgevaardigde sportclub 
Kevin Buyl,       afgevaardigde school/voetbal 
Joffrey Pensis,      jeugdraad Bever 
Marleen Flamant, schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Bea Ricour,        geïnteresseerde burger 
Evi Noels,       afgevaardigde school 
 
Afwezig: / 
 
Agenda 
 
Overleg met jeugdraad Bever  
 
Evaluatie dorpsfeesten  
 
Heel tevreden van de attractie en service die de firma V-Formation aanbood. 
Beide facturen voor jeugdraad en sportraad al ontvangen. 
 
Opbrengst: € 341 
 
Verdere uitwerking en afspraken massatornooi volleybal 
 
Extra beachvolleybalset voorzien = OK reeds geleverd door Decathlon sinds begin juli 2017. 
 
Praktisch 

 Bestelling drank: Joffrey bij Debruyn 

 Bestelling banken en tafels: Joffrey bij Debruyn – desnoods materiaal kaatsers 

 Aankopen 60 pensen en 60 gekruide hamburgers (gemengd gehakt): L&F Meat: Nancy 

 ’t Bergsken op: 60 pistolets, 60 picolo’s, 15 dubbele chocoladekoeken, 15 croissants (Nancy bestelt, 
Annemie haalt op) 

 Prima Bina: 
o 2 kg ajuin 
o Solo/olie 
o Ketchup en mayonaise (aantallen zie 2016) 
o Keukenpapier 
o Tafelpapier 
o Witte servetten 
o Aluminiumfolie 
o 1 doos chips lays paprika en 1 doos chips lays zout 

 Bakplaat: Kaatsers OK (JM) 

 Koppelstuk + gasfles bakplaat: Joffrey 

 Kommen meenemen om vlees warm te houden: Marleen, Annemie 

 Streekproductenmand/mand met lekkernijen : wordt opnieuw geschonken door schepen Marleen, 
t.w.v. € 50 
 

 7 deelnemende ploegen 

 3 terreinen ipv 2 (oefenterrein en eventueel wedstrijdterrein) 

 Toch haken gebruiken voor buitenterreinen  

 Werkschema opstellen: jeugdraad = bakplaat / sportraad = toog 

 Iedereen stelt mee op en breekt mee af! 

 Opnieuw gebruiken van koelwagen (Joffrey) 



 Prijslijst aanpassen: chips erop vermelden (Nancy) 

 Per ploeg omslagen voorzien (waarborg + drankkaart + spelschema) (Nancy) 

 Muziekinstallatie (Joffrey) 

 Doorschuifsignaal = toeter ipv fluitje (voetbalwedstrijd – Michaël) 

 EHBO-kit + ijs + middel tegen wespensteken (Nancy) 

 Kopijen (Nancy) 

 Spelschema’s na te kijken (Annemie/Ines) → Nancy bezorgt overzicht deelnemende ploegen 

 Scorebordjes (Nancy) 

 Koffiezetapparaat (Nancy) 

 Groot memobord raadzaal met overzicht tussenstand ploegen (Nancy)  

 Volleybalnetten voor terreinen buiten (Joffrey) + aangekocht volleybalnet (Nancy) 

 Hamer voorzien – vastzetten belijning buitenterreinen (Nancy) 

 Vuilniszakken + vuilniszakhouder in zaal en buitenterrein (Nancy) 

 Wat vragen aan SC?  

 2 partytenten naast elkaar opstellen ter hoogte van ingang sporthal 

 verlengkabels 

 maximum 4 nadars (afsluiten beide kanten van het gemeentehuis) 

 zaal reinigen voor de activiteit (douches, kantine en zaal) 
 
Sportraad  
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Realisaties XII-werken van de sportraad 

1. Loopomloop Akrenbos 
Begin juli gerealiseerd. Mooi spuitwerk van de werkgroep. 
Kevin: duidelijker plannetje om op te hangen in loods. 

2. Aankoop nieuw volleybalmateriaal indoor 
Is intussen geleverd en betaald. Op 08/09 a.s. komt de vertegenwoordiger langs om het materiaal in 
1e gebruik te stellen. Nancy zendt mail naar gezinsvolleybal om dit eventueel bij te wonen. Betaling 
is OK.  

3. Aankoop betonnen tafeltennistafel 
Intussen werd ook de spiksplinternieuwe betonnen tafeltennistafel geleverd op 24/08/2017. Betaling 
is OK. Kevin brengt dankwoordje van Dorien over naar sportraad. 

 
Kids Run 29/09/2017 
 
Door het feit dat Timothy vanaf dit schooljaar juf Bea vervangt, bezorgt Nancy het draaiboek voor deze 
activiteit aan Kevin (hij stuurt dit door naar Timothy).  
Alle taken van de sportdienst en alle taken van de LO-leerkracht/school worden behouden.  
 
Er wordt beslist om geen buttom meer te maken en te geven.  
 
Enkele geheugensteuntjes vanuit het verleden…  

 Collega sportregio neemt al het veldloopmateriaal van SVS mee tijdens de infovergadering.  

 Bea past de brief naar de ouders aan. 

 Nancy zorgt voor de infoaffiches, brevetten, startkaarten, zakje per leerling, … 

 Bea polst tijdens vergadering naar de gewenste sportieve cadeau’s per vestiging 

 Attentie vrijwilligers: kortingsbon SVS?  

 Nancy wint het advies van de politie in. 

 Nancy voorziet opnieuw flesjes water voor leerlingen, vrijwilligers,…  

 Samenstelling zakje per kind (uit te delen door de klasleerkracht in de klas): 
brantanozak, peer (Nancy) 

 Startsignaal = fluitje (Nancy) 

 Nadars gebruiken voor het maken van de trechter bij aankomst op kaatsplein 

 Guido of EHBO-er inschakelen als extra seingever indien te weinig werkmannen ter beschikking 

 Fluohesjes in oranje kleur aankopen voor de EHBO-ers, zodat deze personen duidelijk herkenbaar 
zijn voor de leerlingen (Nancy). 
3 EHBO-ers langs de weg, 1 op het kaatsplein 



 Fluohesjes Sportelen meenemen 

 Bea bezorgt aan Nancy het aantal leerlingen per klas. 

 Bea hoort bij leerkrachten nog naar opmerkingen die we eventueel kunnen verbeteren 

 Voor- en achterlopers: hiervoor eventueel SVS inschakelen? 

 Bea bekijkt de starturen (starts sneller laten starten bij de 3e graad + afstand 1e graad wijzigen). 

 Nancy vraagt aan het SC: 
o Bezorgen van een infobriefje door werkmannen aan inwoners langsheen het traject 
o Ophalen peren (evt. door Christian)?  
o Parkeerverbodsborden voor afbakening terrein 
o Nadars 
o Werkman voor afbakening terrein 
o 3 à 4 seingevers 

 
Verdere info omtrent Franstalige opleiding reanimeren en defibrilleren inwoners 
Vraag verzonden aan Nathalie Derauw om de opleiding te laten doorgaan in de loop van eind september – 
half november. Opnieuw tijdens een maandag- of woensdagavond.  
Ze geven enkele voorstellen mee als ze een mogelijke lesgever hebben gevonden. 
 
Planning activiteiten/projecten 2018 

1. Wintermarkt 2018 
2. 10.000 stappenclash - ideeën 

 Vrijblijvend of georganiseerd sporten 

 Loopomloop extra promoten 

 Voorbeeld gemeente Beersel – Editie Pajot – Ironambtenaar 

 Meter / peter voor verschillende categorieën (senioren, jeugd, volwassenen) 

 Wandeltocht met verschillende thema’s/lussen (reus, heks, dauwwandeling,…) 

 Fotozoektocht 

 Dropping 

 Geo-cache 

 … 
 

3. Fakkeltocht Walmke Brand 
4. Kleuterturnen 

 
Stand van zaken “Beweging op verwijzing” (BOV) 
Dossier diende ingediend te zijn voor eind augustus 2017 
Vanaf half september vacature verspreiden. 
Nancy hoopt meer nieuws te hebben op de volgende sportregio van 11/09/2017 a.s. 
Volgend overleg BOV heeft plaats in oktober 2017. 
Allerlei: 

 Bespreking schade aan volleybalmateriaal na ontlening aan Sint-Elooisvrienden t.g.v. Kermis 
Akrenbos 
Er wordt unaniem beslist dat de betaalde waarborg volledig blijft ingehouden. Sportraad koopt nieuwe 
ballen aan. Annemie contacteert voorzitter van Sint-Elooisvrienden.  
 

 Werkingsverslag sportclubs 2016 – 2017 
Deze week werden beide werkingsverslagen ontvangen. Verwerking tegen volgende sportraad. 
 

 ISB-verzekering: zeker sporten 
Unaniem erover eens dat dit niet echt van toepassing is voor Bever. 
 

 Interlokale vereniging sportregio Pajottenland 
Nancy en Annemie wonen overleg bij op 19/09 te Roosdaal.  
 

 Kica 
Project van Kris en Caroline Dehaene. Er wordt voorgesteld om met hen rond de tafel te zitten en 
kijken wat mogelijk is omtrent onze activiteit ‘Kleuterturnen’. Nancy zendt mail om af te spreken. 
 

Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op 25/09/2017 om 19u30. 


