
Verslag algemene vergadering sportraad 12/12/2017 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,     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 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Evi Noels,       afgevaardigde school 
Bea Ricour,        geïnteresseerde burger  
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,   afgevaardigde sportclub  
Marleen Flamant, schepen,     deskundige 
 
Afwezig:  
 
Agenda 
 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Laatste stand van zaken geocache 
Het historische gedeelte werd via Werner Godfroid afgetoetst. 
Michaël paste de flyer aan waar nodig. Hij bezorgt ons de ‘werkversie’, zodat deze kan vertaald worden. 
Deadline: uiterlijk met de wintermarkt wordt deze flyer verspreid! Doodle om hem zelf te stappen volgt. 
 
Loopomloop Bever 
De sportraadleden beslissen om enkel de kleine lus van het loopparcours te realiseren. (wat met 
splitsingen en grotere lus?; geen verschillende kleuren verf,…) 
 
Gezien de barre weersomstandigheden beslist het spuitteam om het verven uit te stellen.  
Afwachten wat de weergoden in petto hebben om al dan niet af te spreken tussen Kerst en Nieuwjaar. 
Spuitteam en Jean-Marie spreken onderling af.  
 
! 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 mand, samenstelling: bol Beverse kaas + fruitsap en appels en peren.  
Bekendmaking winnaar vrouwen en mannen op 01/01/2017 = Kevin. 
Uitreiking prijs tijdens de wintermarkt. (Joffrey hiervan verwittigen = OK) 
 
Afspraken wintermarkt 2018 – zaterdag 13/01/2018 

We bieden 3 tafeltennistafels aan.  
Vragen aan Dirk of werkmannen pingpongtafel van Puydt kunnen vervoeren = OK 
Opnieuw verkopen van popcorn aan € 2,00/portie  
 
Hebben we al: 5 kg maïs + palletjes en ping-pongballetjes  
 
Nog aan te kopen: (Action – Melanie): 
Popcornbakjes, gadgets, kindersurprise chocolade voor 60 kindjes, snelbinders, …  
 

PLANNING WERKSCHEMA zie doodle 
 
Verlichting: werfsports (Melanie en Annemie W) + TL aan paal afdak (Nancy). 
 
Kerstversiering van sportraad (Nancy) + individueel (iedereen) te voorzien. 



Jean-Marie kijkt na of hij sleutel heeft van klein poortje (kaatsplein – kleuterspeelplaats), zodat na de 
wintermarkt de pingpongtafel veilig kan opgeborgen worden. 
 
Ines: wisselgeld/kassa voorzien 
 
Uitreiking manden aan winnaars loopomloop! Foto nemen en publiceren op Facebook, infoblad, website,…  
 
Verdere uitwerking programma 2018 
Nancy maakt activiteitenlijst op voor de sportverzekering.  
 

1. Teambuilding sportraad: 17/02/2018. 
2. 10.000 stappenclash: gedurende de ganse maand mei 2018 

a) Ideeën voor promotiefilmpje op vraag van Logo 
• Slogan ‘Let your feet talk’ 
• Flashmop 
• Verenigingen die in hun kledij met spandoek/vlaggen vanuit alle straten richting Plaats 

komen aangelopen/gestapt (bv. voetbal, kvlv, klimax, chiro, school,…) 
• Mensen in voetvorm laten staan en met drone volgen (J-P Meulenyser heeft drone) 

b) Acties (vorige sportraad) 
• 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: cultuurraad niet akkoord om activiteit over te nemen. Sportraad Bever 

beslist om deze activiteit niet te organiseren.  
4. Kleuterturnen: lessenreeks 

Data: 8/09 (Kennismakingsdag van 9u-11u vrij inkom), 15/09, 22/09, 29/09, 6/10, 13/10, 20/10, 
10/11, 24/11, 1/12, 15/12. Afspraken beurtrol gebeuren later. Deze activiteit wordt mee opgenomen 
in de sportjaarverzekering van ISB. 

5. Dorpsfeesten – zo 19/08/2018 
6. (Massa)tornooi – zo 09/09/2018 
7. Kids run 28/09/2018 

 
Allerlei 
Label Hartveilige gemeente 
Het huidige label verloopt in januari 2018. Het college gaat akkoord om deze samenwerkingsovereenkomst 
te verlengen. Voorwaarden: opleidingen organiseren voor personeel en inwoners. 
 
Nieuws BOV-coach 
Laurent De Bodt is de BOV-coach voor de antenne Bever-Galmaarden-Herne. Het begrip BOV werd al 
opgenomen in het infoblad editie Winter 2017. Begin januari lanceren we een persmoment, en ook banners 
zullen vanuit ILV Sportregio Pajottenland gemaakt worden. Hij zal ons op de volgende sportraad een 
bezoekje brengen.  
 
Oprichting ILV 
Oprichtingsdocumenten werden goedgekeurd op de gemeenteraad dd. 14/11/2017. 
Maandag 18/12/2017 vindt de officiële overdracht plaats. 
 
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. 
Timothy: L 
Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op 29/01/2018 om 19u30. 


