
Verslag algemene vergadering sportraad 18/06/2018 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,     afgevaardigde sportclub 
Timothy Daubie      afgevaardigde school/voetbal 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,   afgevaardigde sportclub  
Annemie Ricour,      afgevaardigde sportclub 
Melanie Denaeyer       afgevaardigde sportclub 
Kevin Buyl,       afgevaardigde school/voetbal 
Wendy Van De Meerssche,     afgevaardigde voetbal/geïnteresseerde burger 
Joffrey  Pensis      voorzitter jeugdraad  
Marleen Flamant, schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Michaël Piecq,       afgevaardigde sportclub 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,    afgevaardigde sportclub 
 
Afwezig:  
Bea Ricour        geïnteresseerde burger  
 
Agenda 
Overleg met jeugdraad Bever  
 
Dorpsfeesten  
Attractie 2017: Jack Sparrow van de firma V-Formation – kostprijs: € 847  
 
Mogelijke keuze attracties (firma’s reeds in het verleden bij ontleent) worden overlopen. Nancy vraagt 
prijsoffertes incl. huur, transportkosten, opstellen/opruimen en al dan niet begeleid. (OK dd. 19/06/2018) 

 BCJ verhuur: Dino-run 

 Adventure Company: zorb, bungee 4, mobiele death-ride, twins dolle ladder 

 Jumperke: army-run 
Na ontvangst van de prijsoffertes wordt er via e-mail beslist voor welke attractie we kiezen en met welke 
firma we in zee gaan. 
Contactpersonen zondagochtend bij levering: Annemie en Nancy 
 
Uren:  

 Opstellen +/- 10u  

 Aanbieden attractie: +/- 11u – 20u 

 Nancy stelt een doodle op voor de hulp tijdens de dag. Joffrey stuurt deze doodle door naar de 
leden van de jeugdraad. 

 
Nancy vraagt ruimte na bij het feestcomité: vanaf ingang sterretje naar beneden. Rijweg dient men vrij te 
laten voor de passage van de hulpdiensten.  
 
Deelnameprijs? € 2,00 (uithangbladen voorzien) + toegangsbandje 
Facturatie: de factuur wordt 50-50 opgesplitst over de beide adviesraden. Maximum totaal = € 700. 
 
Materiaal te voorzien? 

 Spandoek (Nancy) 

 Kassa + wisselgeld (Ines) 

 Afdrukken hulpschema (Nancy) 

 Preventiebandjes als toegangsbandjes (Nancy) 
 
Laatste afspraken voor een vlot verloop van de activiteit worden op de volgende vergadering gemaakt.  
 
Massatornooi volleybal of ander tornooi 
Gezien de voorbereidingswerken en de bouw van de definitieve feestzaal, zal er dit jaar geen massatornooi 
volleybal kunnen plaatsvinden.  
Sportraadleden en voorzitter jeugdraad stellen voor om de lasershooting te herhalen (destijds met 
wintermarkt door jeugdraad aangeboden).  



Joffrey contacteert de firma van toen en vraagt een prijsofferte (geheel concept; enkel huren van wapens; 
…) 
 
Locatie: dorpskern van Bever 
Periode: oktober 2018 
Promotie: sociale media + flyer richten naar iedereen (vanaf 12j + mogelijkheid tot inschrijven van ploegjes) 
 
Toetreding nieuw lid 
We verwelkomen mevr. Wendy Van De Meerssche als nieuw sportraadlid. Zij is woonachtig te Bever en is 
lid van de damesploeg van FC Excelsior. 
De aanwezige leden stellen zich voor, voorzitster Annemie licht de werking toe.  
 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Evaluatie activiteiten i.k.v. de 10.000-stappenclash + actie zelf 
Wandelingen 01/05:  

 Kinderzoektocht: mooie opkomst  

 Milieuwandeling: leuk initiatief, groep moest niet groter zijn, Nancy doet het nodige voor de subsidie. 
Wandelingen 11/05:  

 lente-fakkeltocht: mooie opkomst  

 geo-cache: dag zelf geen interesse 
 
Vrijblijvende wandeling: route werd gevraagd, maar geen ingezonden foto’s.  
 
Bevraging/antwoorden meerjarenplan 2020-2025 

- Hoe kan er volgens jullie in de toekomst meer en beter aandacht gegeven worden aan het verband 
sport en gezondheid? Indirect via meer sportinfrastructuur (extra sporthal, meer terreinen …) ? 
Organisatie van meer sport-stimulerende campagnes ? Organisatie van meer info-momenten i.v.m. 
gezondheid en sport? Meer aandacht voor sport op school ? 

- Bent u het met de sportraad eens dat rolstoel- en handbike-gebruikers, net als in andere 
gemeenten, mee zouden kunnen doen aan de sportactiviteiten binnen onze gemeente? Beschikken 
we hiervoor over een aangepaste infrastructuur ? 

- Wat zijn volgens jullie de knelpunten bij het opstarten van nieuwe sportclubs binnen onze 
gemeente? Moeten we de kinderen op school meer kennis laten maken met de verschillende 
sporttakken? Moeten we de geschikte infrastructuur aanleggen (looppiste, fietspaden, gymzaal, 
…)? 

- Sport op school? Polyvalente zaal van de school meer benutten? 
- Voor- en nadelen oprichten sportclubs? 

 
Kleuterturnen i.s.m. Kica 
Nancy contacteert dhr. Kris Dehaene voor een stand van zaken en planning. 
Ook de flyer wordt opgevraagd en afgewerkt. 
Verspreiding flyer: sociale media, dorpsfeesten en via de school (digitaal) We nodigen Kris uit op de 
volgende sportraad.  
 
Allerlei 
Werkingsverslag sportclubs 2017-2018 
In te dienen voor 17/08/2018.  
Aangepaste excelfile wordt nagekeken.  
 
Sportraadkledij 
Ines ontving een update van de prijzen van de firma Grafido.  
Sportraadleden: Melanie, Annemie R., Wendy en Timothy bezorgen via e-mail hun maten aan Ines. 
(sportraadvest + T-shirt) 
 
Loopomloop Bever 
Donderdag 12/07/2018 wordt als datum geprikt voor het spuiten van de loopomloop te Pontembeek. 
Intussen checkt Kevin de loopomloop Akrenbos, en wordt er gecorrigeerd waar nodig.  
Spuitteam  : Kevin, Annemie, Ines, Nancy, Marleen  



 
Geo-cache 
We ontvangen nog feedback van de geo-cachers. Door de groei van de gewassen in de velden is het 
bereiken van de schat miniem geworden. Er wordt voorgesteld om de schat wat terug te schroeven, wat 
meer naar de weg. Michaël bekijkt dit, en houdt ons op de hoogte. Er wordt geholpen waar nodig. 
 
Sportzaal Ter Plasbeek 
De sportleerkrachten melden problemen van gebruikers als van onderhoud infrastructuur. Schepen 
Marleen Flamant neemt hiervan nota en stelt het schepencollege (in zitting van 19/06/2018) hiervan in 
kennis.  
 
Inventaris materiaal sport/sportraad 
Er wordt een inventaris opgemaakt van al het materiaal. (Nancy) 
 

Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op maandag 13/08/2018 om 19u30. 


