
Verslag algemene vergadering sportraad 12/04/2018 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,     afgevaardigde sportclub 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,    afgevaardigde sportclub 
Michaël Piecq,       afgevaardigde sportclub 
Timothy Daubie      afgevaardigde school/voetbal 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,   afgevaardigde sportclub  
Marleen Flamant, schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Annemie Ricour,      afgevaardigde sportclub 
Melanie Denaeyer       afgevaardigde sportclub 
Kevin Buyl,       afgevaardigde school/voetbal 
 
Afwezig:  
Bea Ricour        geïnteresseerde burger  
 
Agenda 
 
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 
JM en Annemie bezorgen vooraf de sportraadkledij voor onze burgemeester 
Nancy  
 

1. Dag 1 = Dinsdag 01/05/2018 – AFSPRAAK OPSTELLING: 01/05 OM 9u 

 Milieuwandeling (wandeling 1)  - werkgroep: Marleen, Michaël en Nancy 
Ideeën:  

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

gevraagde aantallen qua materiaal werd ons toegekend en reeds geleverd. 
o Infoborden afval: 

Er wordt beslist om de afvalsorteerborden uit te lenen bij Intradura. Levering 
donderdag 26/04/2018.  
Het gaat over een meetlat van 30 cm waar op de voorkant afbeeldingen staan van 
wat wel in de pmd-zak mag en op de achterkant wat er niet in mag. 
Standje voor huisvuil & PMD voorzien, alsook eentje met bermafval 
Bermafval: isomobakjes, kapotte fietsbanden, blikjes, flacons, deo spuitbussen,…  
Michaël, Marleen en Nancy verzamelen afval  

o Ecotuin Bart Roelandt  
Is reeds op de hoogte gebracht, waardebon t.w.v. € 25 bij Aveve nog aankopen 
(Nancy) 

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 + grenadine / 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) Werkgroep verwittigd de inwoners aan de 
stopplaatsen. Stopplaatsen: petanqueplein, bankje kapel aan Alain Timmermans, hoeve 
Pappaert, Chris Langendries, zijkant school Ak’Cent (afdak) en sportzaal. 
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: OK 
frigo, jupiler, kleine flesjes water (plat en bruisend), kleine flesjes limonade, kleine flesjes coca-cola + rietjes 
Gezien het een milieuwandeling is, worden er geen bekers gebruikt maar kleine flesjes en rietjes. 
Dranken worden genuttigd aan € 1. Ines brengt wisselgeld mee.  
 

2. Dag 2 = 11/5 – 12/5 - AFSPRAAK OPSTELLING: 11/5 om 17u30 

 GPS-wandeling (geo-cache)  
Nancy maakt afspraken met Op Tournee voor ophaling en terugbrengen van de toestellen.  
 

 Fakkeltocht (wandeling 4) - werkgroep: Kevin, Timothy en Annemie R.  
Vrij vertrek tussen 20u en 21u. 
Wandeling met 4 raadsels, het antwoord is een cijfercode (postcode) 
Aankomst = oplossing 
Er wordt een doos voorzien met gadgets: meetlatten (wandeldag 1), sportelgadgets?, 
resterende minizakjes snoep, aanvullen met gadgets uit Action. (werkgroep) 
 
Werkgroep voorziet zelf hun wegbewijzering voor ’s nachts. 
 
Plannetje met aanduiding waar raadsels zich bevinden (nog door te krijgen van werkgroep). 
Drank: pintje, cola, water, sangria + croques uit het vuistje (€ 2,00) 
Er wordt geen tussenstop voorzien. 
 
Bestelling De Bruyn: frigo, pintjes, cola, water (Nancy), aantallen op basis van 01/05. 
Bestelling Spar Sabrina (Nancy): servetten, keukenrol, mayo, ketchup, kaas, hesp, carré 
brood, boter 
 
Sfeer: terracottakaarsen + theelichtjes (sportraadleden) 
 

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

 Laatste correcties worden aangebracht op flyer 

 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. Werkmannen plaatsen de borden op de 
opgegeven locaties.  
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), weide Luc Deschuyteneer 
 

Plaatsen van nadars – technische dienst (Nancy) 
Wandeldag 1 : 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! 
 

Wandeldag 2: 11/05/2018 



 Voetbalplein Pontembeek 

 Plaats 

 Kapel Kamstraat 
 

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 
 

OPROEP AAN IEDEREEN: sportraadleden die een zwarte sportraad t-shirt hebben, brengen die 
mee naar de wandeldagen.  
 

Allerlei 
Sportraadkledij 
Ines ontving nog geen reactie van de firma Grafido.  
 
Loopomloop Bever 
Na het voetbalseizoen zal er afgesproken worden om met enkele sportraadleden de loopomloop te spuiten. 
Nancy vraagt enkele data als mogelijke aan Kevin.   
 
Dorpsfeesten 
Sportraad Bever voorziet een maximumbudget van € 350. Nancy brengt Joffrey op de hoogte en nodigt 
hem uit op de volgende sportraad van 18/06/2018. Iedereen kijkt uit naar mogelijke attractie.  
 

Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op maandag 18/06/2018 om 19u30. 


