
Verslag algemene vergadering sportraad 06/11/2017 
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 
Thimothy Daubie      afgevaardigde school/voetbal 
Melanie Denaeyer       afgevaardigde sportclub 
Annemie Ricour      afgevaardigde sportclub 
Marleen Flamant, schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Evi Noels,       afgevaardigde school 
 
Afwezig:  
Bea Ricour,        geïnteresseerde burger  
 
Agenda 
 
We verwelkomen de dames van Just2Dance als nieuwe sportvereniging. Korte voorstelling van de werking 
en sportraadleden.  
 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Engagementsverklaring sportclubs 
De aanwezige sportclubs nemen de engagementsverklaring door en ondertekenen ter akkoord. 
 
Evaluatie Kids Run 29/09/2017 
Vlot verloop. Positief dat ouders vanuit ouderraad mee tussenin de leerlingen liepen, werkte motiverend. 
Opmerkingen om mee te nemen:  

• Betere communicatie met vervangagent 
• Aankomst wijzigen: extra lus, nog kaatsplein oplopen, dus aankomst aan poort kaatsplein wisselen 

(strook supporters met strook lopers)  
• Eventueel opnieuw buttom of medailles voorzien, al dan niet werken met sponsors 
• Starturen aanpassen, reeksen sneller laten starten 

 
Bespreking en verdere uitwerking geocache 
De uitgewerkte flyer wordt besproken. 
Weetjes: 

• Schat licht zowel overdag als ’s nachts op 
• Stickers glow in the dark, voor op achterkant verkeersborden 
• Plakaatjes met de waypoints (coördinaten), tip: coördinaten graveren 
• Parcours: 5km 
• NL en Fr flyer zal ook in A5-formaat worden verspreid (naburige sporthallen, lokale handelaars, 

bekendmaking via pers, facebook, infoblad, website) 
• Timing: half december promotie lanceren 

 
Michaël voert nog aanpassingen door:  

• Verwijzen naar handelaars via link gemeentewebsite. 
• QR-code 
• Mogelijkheid tot gebruik van App accentueren. 
• Logo’s gemeente + sportraad (Nancy bezorgt dit via e-mail) 
• Opgesomde schrijffoutjes  

 
Het historische gedeelte zal via Werner Godfroid worden afgetoetst. 
 



Bespreking en uitwerking loopomloop Bever 
Gunstig advies van het college in zitting van 17/10/2017. 
Het spuitteam spreekt af om de loopomloop te realiseren op zondagvoormiddag 17/12/2017. Er wordt 
onderling contact gehouden.  
!! Het ene logo op loopomloop Akrenbos wordt dan ook opnieuw gespoten. 
 
Kevin deelt mee dat er zich al 10 lopers via Strava geregistreerd hadden. 7 mannen en 3 vrouwen. 
Winnaar ontvangt een fruitmand. Wordt vervolgd…  
 
Voorlopige planning activiteiten/projecten 2018 

1. Wintermarkt 2018 – zaterdag 13/01/2018 
Werkgroep: Annemie, Ines, Michaël, Nancy 
 
Idee: richten naar kinderen en volwassenen 
Er wordt beslist om geen attractie te huren omwille van de hoge transportkosten en de 
weersomstandigheden.  
 
Er wordt voorgesteld om onze betonnen tafeltennistafel te promoten, en extra (gewone) 
tafeltennistafels te voorzien. Annemie en Michaël vragen na of het gebruik ervan OK is. 
Voor de kleintjes bieden we ‘ijsbloktimmeren’ aan. Melanie en Annemie R nemen dit project voor 
hun rekening.  
Benodigdheden ‘ijsbloktimmeren’: filmrolletjes, voeldoosjes, lichtjes en kleine gadgets. Tickets 
mogen hiervoor ingediend worden.  
Deelnameprijs: € 2,50 (nog behouden?) 
Opnieuw verkopen van popcorn aan € 2,00/portie  
Resterende ingrediënten: 4l maïsolie, 250gr maïsboontjes, maximum 1,5kg suiker, 34 bakjes 
(in 2017 ongeveer 33 porties verkocht) 
 
Aan te kopen: 
5 kg maïs – Colruyt (Marleen) 
Portiebakjes – Makro (Annemie W) 
Palletjes en ping-pongballetjes (Action/Idema Sport) 
 
Iedereen brengt net zoals bij de vorige edities nog wat kerstversiering mee.  
 
Jean-Marie gaat naar vergadering omtrent de wintermarkt op 15/11/2017, zal onze voorstellen doen 
en vragen om opnieuw onder het afdak (kaatserskantine) te staan. 
 

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: Schepen Marleen bekijkt dit met de cultuurraad in zitting van 

16/11/2017 a.s. 
4. Kleuterturnen: lessenreeks 

Feedback overleg KICA dd. maandag 16/10/2017 – verslag zie bijlage 
 

5. Dorpsfeesten 
6. Massatornooi vervangen door ander tornooi? – Opgelet: Just 2 dance organiseert al een 

kubbtornooi. 
7. Kids run 
8. Teambuilding sportraad: 17/02/2018. 

 



Allerlei 
Franstalige opleiding Reanimeren en defibrilleren  
Dinsdag 12/12/2017 om 19u. 
 
Nieuws BOV-coach 
Selectiegesprek op 17/11/2017 voor de kandidaten van de 2 antennes. 
Wervingsreserve aanstellen. 
In 2018 zal BOV een vast agendapunt worden op de sportregiovergaderingen. 
 
Oprichting ILV 
Samenwerkingsovereenkomst en huishoudelijk reglement werden juridisch afgetoetst door Sport 
Vlaanderen. 
Beide oprichtingsdocumenten komen in de loop van deze maand ter goedkeuring van de gemeenteraad 
van alle 10 gemeenten. Vervolgens zal de werkgroep aan de slag gaan met het opmaken van budget, 
meerjarenplan, activiteitenprogramma enz. voor het werkjaar 2018. 
 
T-shirts sportraad 
Er zal een T-shirt aangekocht worden voor Annemie R, Melanie en Timothy.  
Enkele sportraadleden zullen hun T-shirt meenemen op de volgende sportraad, als pasmaten. 

 
Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op 12/12/2017 om 19u30. 
Opgelet: éénmalige wijziging van de locatie: school Kerkhove 14! (aangezien de Franstalige 
opleiding dan plaats heeft) 


