
Verslag algemene vergadering sportraad 26/02/2018 
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 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,   afgevaardigde sportclub  
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Marleen Flamant, schepen,     deskundige 
 
Afwezig:  
Bea Ricour        geïnteresseerde burger  
Annemie Ricour,      afgevaardigde sportclub 
Melanie Denaeyer       afgevaardigde sportclub 
 
Agenda 
 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Evaluatie teambuilding 2018  
Leuke initiatie schermen. Zowel het contact met firma als lesgever waren positief. 
Idee: website: weg met je baas  
 
Verdere uitwerking programma 2018 
 
4 wandelingen aanbieden op 2 dagen, en er telkens een thema aan te koppelen. 
 

1. Dag 1 = Dinsdag 01/05/2018 
• Milieuwandeling (wandeling 1)  - werkgroep: Marleen, Michaël en Nancy 

Ideeën:  
o elke deelnemer een sleutelhanger als gadget te geven, met klavertje 4 of met voetje 

→ OK? 
o Tussenstop: kinderboerderij ’t Mollenhof of bij Margrietje; desnoods Kaashoeve: niet 

mogelijk 
o Eventueel gezamenlijke tussenstop met andere lopende wandeling: ook niet mogelijk 

aangezien deze langs de andere kant van Bever loopt. 
o Knapzakje: koekje, drankje en appel 
o Fotowedstrijd van de natuur/mens/… die kan ingezonden worden. Sportraad kiest 

winnaar en die ontvangt een prijs. Bijvoorbeeld een vogelkastje. Foto wordt 
gepubliceerd in infoblad. → idee om fotowedstrijd te koppelen aan de vrijblijvende 
wandeling 

o Mooi Makers: zwerfvuilactie →DOEN  
ondersteuning in bv. communicatie, financiële ondersteuning, verzekering afsluiten, 
ingezameld afval vervoeren,…  
Materiaal:  
witte zwerfvuilzakken, PMD-zakken aanvragen, grijpers voor volwassenen en 
kinderen, fluohesjes en handschoenen 
Voorwaarden:  
gebruik maken van materiaal en logo,  
minstens deelname van 20 opruimers,  
financiële tegemoetkoming (€ 500) ten laatste eind oktober aanvragen, 
facturatierichtlijnen, factuur moet uiterlijk eind januari van volgend kalenderjaar 
ingediend zijn. => navraag doet Marleen in Herne 

o Intradura/Haviland: sorteerborden uitlenen? Voorstel om zelf borden te ontwerpen en 
voor wat ‘bermafval’ te zorgen 
Bermafval: isomobakjes, kapotte fietsbanden, blikjes, flacons, deo spuitbussen,…  



o Ecotuin die op de route ligt: Bart Roelandt → akkoord, Bart wordt gecontacteerd 
o Kortingsbon van vzw De Mark of een aardbeienplantje als beloning voor veel 

zwerfvuil? → aardbeienplantje is een goed idee (Vanbiervliet contacteren voor 40 
stuks) 

o Aantal zakken zwerfvuil = x aantal kilo of x aan energie => extra motivatie om goed 
gevulde zakken te halen. 

o Schema/idee van het ganse verhaal 10.000-stappen aan Marleen bezorgen zodat zij 
op haar beurt Bart Craps kan contacteren.  

o Sowieso in groep stappen, gezamenlijk vertrek om 14u 
 

• Kinderzoektocht (uitgestippelde wandeling 3) – werkgroep: Annemie W, Ines, Melanie 
Werkgroep licht toe. 
6 stopplaatsen met opdrachten, werkgroep bekijkt de stopplaatsen nog (eventueel bij 
mensen die ze kennen, beter bij slecht weer) 
Geen mensen voorzien voor onderweg. 
Aan het einde van de wandeling wordt er soep aangeboden 
Verhaal laten opnemen op CD, spreker met aangename stem voor kinderen 
Vrij vertrek tussen 14u en 15u 

 
Pijlen op parking gemeentehuis voorzien, zodat de verzameling van de wandelaars niet chaotisch wordt.  
Voorstel om op deze vertrek/aankomstplaats drank te voorzien. Bijvoorbeeld 3 verschillende frisdranken en 
3 verschillende bieren. Wordt nog besproken. 
 

2. Dag 2 = namiddag en avond/nacht 11/5 – 12/5 
• GPS-wandeling (geo-cache)  

Ingewonnen info: 
GPS toestellen nog steeds uit te lenen bij Op Tournee.  
Toestellen: Garmin Oregon 300 met touchscreen 
7 toestellen ter beschikking 
Huurprijs per toestel: € 12 
Waarborg: € 125/toestel en is gelimiteerd tot € 250 
 
Sportraad Bever stelt voor om 3 toestellen te huren. Nancy reserveert. 
 

• Fakkeltocht (wandeling 4) - werkgroep: Kevin, Timothy en Annemie R.  
Brief aan bewoners + politie 
Werkgroep komt nog samen.  
Vrij vertrek tussen 20u en 21u. 
Nancy bestelt 50 fakkels (type zoals in het verleden) bij De Banier. 
 

3. Vrijblijvende wandeling (wandeling 2) 
Het idee van de fotowedstrijd zouden we hieraan kunnen koppelen.  
Flyer/promotie 

• Duidelijk maken dat het 5 wandelingen zijn 
• Voorzijde: klavertje 4 + 10.000-stappen 

De wandelingen lopen in 4lussen, bijvoorbeeld een klaver 4 afbeelding van de lussen en dit 
op een grondplan/stratenplan van Bever(Jean-Marie) 

• Achterzijde: datum, locatie en kort concept per wandeling 
• Veel kleuren, weinig tekst 
• Registratie vooraf op de tool, voor aanvang van de wandeling 
• Zoveel mogelijk mensen motiveren via onze facebookpagina. Bijvoorbeeld: afstand 

gemeentehuis-School centrum telt x-stappen. (Kevin) 
• Opnieuw gebruiken en plaatsen van de aanwezige borden (roze en blauwe voetjes) + 

plaatsen bij inwoners. Niet op gewestweg. 
 
Routes – Jean-Marie 
Jean-Marie bekijkt de routes nog eens, ook om de 4 lussen aan mekaar te koppelen. 
 
Stappentellers 



Sportraad Bever gaat akkoord met de offerte van de stappentellers van de firma Van Helden. 
Kleur: wit-groen + opdruk logo sportraad of opdruk ‘sportraad gemeente Bever’ 
Aantal: 200 stuks 
 
Plaatsen van de borden 10.000-stappen 
Plaatsen op privéterrein en niet op gewestweg! 
Locaties: huis Annemie, weide Dirk, afsluiting Rik Pieck aan de heks, weide Nancy en kapel 
Kamstraat (of bij ouders Bea) 
 

Allerlei 
Sportraadkledij 
Ines informeert bij de firma of de sportraadkledij nog te bestellen valt (vest + t-shirt). 
 
Prikken van datum voor realisatie loopomloop Bever 
Voorstel om de loopomloop te realiseren na de 10.000-stappenclash 
 
Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op 19/03/2018 om 19u30. 


