
Verslag algemene vergadering sportraad 13/08/2018 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,     afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,   afgevaardigde sportclub  
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,    afgevaardigde sportclub 
Timothy Daubie      afgevaardigde school/voetbal 
Annemie Ricour,      afgevaardigde sportclub 
Melanie Denaeyer       afgevaardigde sportclub 
Kevin Buyl,       afgevaardigde school/voetbal 
Wendy Van De Meerssche,     afgevaardigde voetbal/geïnteresseerde burger 
Michaël Piecq,       afgevaardigde sportclub 
Marleen Flamant, schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd: / 
 
Afwezig:  
Bea Ricour        geïnteresseerde burger  
 
Agenda 
Overleg met jeugdraad Bever  
 
Kleuterturnen i.s.m. Kica 
We verwelkomen Caroline en Kris Dehaene van Kica. 
Flyer wordt overlopen en aangepast waar nodig. Kris bezorgt een aangepaste digitale versie aan Nancy. 
Promotie: tweetalige flyer A4 + A3 tijdens dorpsfeesten, digitaal aan school Bever bezorgen, op FB-pagina 
plaatsen, in de sporthal te Herne . 
Tijdens de pauze biedt Kica een stukje fruit aan (banaan, druifjes,…) Zij voorzien dit zelf. 
Nancy bezorgt verzekeringspapieren aan Kica. 
Tijdelijk plaatsen van een materiaalkast in de cafetaria + uitwisseling van sleutels van kasten onderling 
(school – Kica). 
 
Er wordt een doodle opgemaakt voor de hulp. Iedereen vult deze aan. 
Annemie W. en Nancy nemen de kennismakingsdag voor hun rekening. Afspraken ivm toegangssleutel 
sporthal worden later gemaakt.  
 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
 
Dorpsfeesten  
Attractie 2018: Army-run van de firma Jumperke 
Frima contacteert Nancy zaterdag met de planning van opstelling en afbraak op zondag.Contactpersonen 
zondagochtend bij levering: Annemie, Nancy en Michiel. 
 
Annemie contacteert Joffrey ivm doodle hulp vanuit jeugdraad + stand van zaken lasershooting (zie punt 
allerlei) 
 
Allerlei 
Geboorte Manou 
We feliciteren sportraadslid Melanie met de geboorte van haar dochtertje Manou.  
 
Werkingsverslag sportclubs 2017-2018 
In te dienen voor 17/08/2018.  
Aangepaste excelfile werd intussen nagekeken.  
Peloteclub Bever en Just to dance geven hun werkingsverslag af tijdens sportraadzitting. 
Het werkingsverslag van FC Excelsior Bever volgt nog. 
 
Sportraadkledij 
Ines gaf de bestelling met maten door aan Grafido. Zij informeert naar de stand van zaken. 



 
Loopomloop Bever 
De loopomloop Pontembeek werd intussen gerealiseerd. Promotie werd opnieuw gelanceerd via onze FB-
pagina.  
Reeds deelgenomen: 3 vrouwen, 5 mannen 
Voorlopige snelste vrouw / man: Maurine Ricour / Sven Letouche 
Prijsuitreiking tijdens de wintermarkt 2019. Prijs: zelfde mand zoals loopomloop Akrenbos of een bon van 
een sportwinkel. 
 
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 beslist om de schat niet terug te schroeven. 
 
Huldiging Océanie Foubert – rope skipping 
Prestatie: individueel goud, haar ploeg behaalde brons. 
Sportraad Bever stelt voor om een huldiging zoals Michaël/Walter te organiseren dit najaar, met een kleine 
voorstelling van de sport. 
Om de sport wat bekender te maken kunnen we dit ook aankondigen bij de inwoners. (eventueel 
vermelden op de flyer van de lasershooting) 
 
Lasershooting 
Mogelijke data: weekend 27/10 – 28/10 of weekend 03/11 – 04/11 
! Opletten met halloweenwandeling van ouderraad. 
 
Sportraadrekening – Fintro naar ING 
Sportraadlid Jean-Marie vraagt het mondelinge akkoord om de rekening van de Fintrobank te laten 
overnemen door de ING. 
Er is momenteel geen Fintro-filiaal meer in onze gemeente. 
Hij brengt het nodige in orde. 
 
Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op maandag 17/09/2018 om 19u30. 


