
Verslag algemene vergadering sportraad 19/03/2018 
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  
Melanie Denaeyer       afgevaardigde sportclub 
Marleen Flamant, schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Annemie Ricour,      afgevaardigde sportclub 
 
Afwezig:  
Bea Ricour        geïnteresseerde burger  
 
Agenda 
 
Kennismaking met Sandy Janssens en haar praktijk 
Voorstelling van Sandy en haar praktijk: move and learn, personal coach. 
Sportraad Bever bekijkt waar we kunnen ondersteunen en/of samenwerken. 
 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Verdere uitwerking programma 2018 
 
4 wandelingen aanbieden op 2 dagen, en er telkens een thema aan te koppelen. 
 
Persconferentie 10.000-stappen: woensdag 25/04/2018 – uur: 11u00 
Aanwezig: burgemeester, JM, Nancy 
 

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

Ideeën:  
o Er wordt beslist om geen sleutelhanger als extra gadget te geven aan elke 

deelnemer.  
o We voorzien 2 bakjes appels (middelgrootte) van bij Margrietje.  
o Mooi Makers: zwerfvuilactie  

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 
Verwachtingen aantal deelnemers: 50  
Concept duidelijk communiceren naar Mooi Makers toe. 

o Infoborden afval: 
Er wordt beslist om de afvalsorteerborden uit te lenen bij Intradura, Jorden wordt 
gecontacteerd (Nancy)  
standje voor huisvuil & PMD voorzien, alsook eentje met bermafval 
Bermafval: isomobakjes, kapotte fietsbanden, blikjes, flacons, deo spuitbussen,…  

o Ecotuin Bart Roelandt  
aankomst in groep tussen 16u en 17u 
waardebon t.w.v. € 25 bij Aveve aankopen 
woordje uitleg van 15’ à 30’ bij zijn ecotuin 
Nancy brengt Bart op de hoogte (OK)  
 



o Iedere deelnemer krijgt een aardbeienplantje  
Kostprijs per stuk in Aveve: € 1,50. 
Annemie informeert bij een inwoner van Herne. 

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 
Route wordt ingekort, totale afstand = 4 km 
Voor de kinderen: witte limonade + grenadinne / brochettestok met snoep (trolletje, 
kikker,…) 
Nancy reserveert gemeentelijk springkasteel voor aan start/aankomst + schminkkoffer (OK) 
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.  
Bestelling drank – Debruyn – (Nancy) – Wandelingen 01/05:  
frigo, jupiler, kleine flesjes water (plat en bruisend), kleine flesjes limonade + rietjes 
Gezien het een milieuwandeling is, worden er geen bekers gebruikt maar kleine flesjes en rietjes. 
 

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

Nancy informeert bij de ontlener of de gps standaad op volgende positieweergave staat 
ingesteld (OK) + brengt Michaël op de hoogte (OK) 
 

• Fakkeltocht (wandeling 4) - werkgroep: Kevin, Timothy en Annemie R.  
Werkgroep komt nog samen.  
Vrij vertrek tussen 20u en 21u. 
50 fakkels (type zoals in het verleden) bij De Banier reeds geleverd en betaald.  
Startplaats = aankomst: er worden streekbieren, cocktails en mocktails voorzien (werkgroep) 
Route wordt uitgepijld (werkgroep) + ook gebruik van glow in the dark bandjes bij het 
ophangen ervan. 
Elke deelnemers ontvangt zo’n bandje, dit om te vermijden dat ze op de route worden 
meegenomen/ 
Waterijsjes voorzien bij aankomst? (nog te bespreken) 
Wanneer er een tussenstop wordt ingepland, kunnen er opnieuw fakkels worden uitgedeeld. 
 

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

• Bespreking flyer 
vermelden om zich vooraf te registreren 
Geen voorinschrijvingen 
Geen deelnamegelden vragen 
Respecteer de verkeersregels + het milieu + niet verantwoordelijk voor gebeurlijke 
ongevallen 
Schrappen van ‘gratis gadget voor elke deelnemer’  
Aanpassen afstand kinderzoektocht (wandeling ingekort) 
Voorzie je eigen fluohesje 

• Bedeling: 15/4, in NL en in alle brievenbussen van Bever. Indien gecombineerd met andere 
gemeentelijke info, wensen we de bladzijde met klaverblad vooraan van de infobundel te 
hebben.  

• Digitale flyer aan de school bezorgen (Nancy) 
• 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 tekent alle routes beter uit op een duidelijker stratenplan. Nancy bezorgt hem een 
digitale versie 
 
Stappentellers 
Firma Van Helden leverde de 200 stappentellers op 20/03/2018.  
 
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) 
 
Wie plaatst deze borden? Sportraad/technische dienst?  
 
Plaatsen van nadars – technische dienst (Marleen) 
Wandeldag1 : 01/05/2018 

• Gewestweg thv Druez Manuel 
• Kapel kamstraat – gemeentehuis 
• Leidingskot chiro – Plaats - Matan 
• Voor volleybalzaal 
• Pontembeek – Puydt (T aan hoeve Weverbergh – richting voetbalveld) 
• Aan Luc Libotte 
• Burght (Norbert Hancart – Fintro) 
• Nog verder aan te vullen! 

 
Taken: 

• Registratie 01/05: Philippe 
• Registratie 11/05: JM 
• Trol: Michäel 
• Nancy: bestelling Debruyn 1/5 + gps-toestellen, mooi makers, schminkkoffer, springkasteel, 
• Annemie + Marleen: milieuwandeling begeleiden 

 
Taken worden verder ingevuld op de volgende sportraad.  
 

Allerlei 
Sportraadkledij 
Ines informeert bij de firma Grafido of de sportraadkledij (softshelljas Kariban en t-shirts) kunnen geleverd 
worden voor Melanie, Annemie R. en Timothy.  
Andere firma: Pimp it up (firma kledij Just 2 dance). 
Loopomloop Bever 
In afwachting van het spuiten van de loopomloop Bever, kondigt Kevin dit al aan op onze facebookpagina. 
Een digitaal plannetje zal als foto bij de post worden bijgevoegd.  
 
Sportraadrekening  
Er wordt beslist om de rekening over te zetten van de Fintrobank naar Record/ING-bank. (JM) 
 
Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op donderdag 12/04/2018 om 19u30. 


