
Verslag algemene vergadering sportraad 17/09/2018 
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 
Kevin Buyl,       afgevaardigde school/voetbal 
Marleen Flamant, schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Wendy Van De Meerssche,     geïnteresseerde burger 
Michaël Piecq,       afgevaardigde sportclub 
Melanie Denaeyer       afgevaardigde sportclub 
 
Afwezig:  
Bea Ricour        geïnteresseerde burger  
 
Agenda 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Evaluatie dorpsfeesten 2018 
Communicatie en levering werden prima verzorgd door de firma Jumperke. 
De mega attractie was een groot succes! Volgens de telling van de kassa waren er 239 deelnemers!  
De opbrengst wordt 50-50 verdeeld over sportraad en jeugdraad. Nancy contacteert Joffrey. 
 
Bespreking mogelijke activiteit i.s.m. jeugdraad Bever – lasershooting in eigen dorp 
Nancy mailde volgende firma’s en ontving deze antwoorden:  

 Lazertag 
We kunnen enkel offerte berekenen op basis van aantal spelers en de duur van het evenement. 
De minimumleeftijd voor het lasershooten is 7 jaar oud. 
We hebben meer dan voldoende hindernissen we hebben er tot 50 en ze komen 10 euro per stuk. 
Achter een hindernis kan 2 man zich schuil houden. Dus je moet zelf maar zien. 
Binnen zou een grote sportzaal meer dan genoeg zijn als je 32 mensen tegelijk wilt laten spelen. 
Buiten zou de grootte van een voetbalveld perfect zijn. Je kan ook met een heel groot deel 
lasershooten. 
 
Het is aan jullie een beetje de keuze, meestal werken we met een doorschuifsysteem zodat 
iedereen aan de beurt is geweest. Het maximum zou ik zeggen is 60 spelers tegelijk. Dat is al 
redelijk veel in een keer. 
Natuurlijk meer gaat altijd dan moet het terrein zeker groot genoeg zijn. 
  
Een voetbalveld is meer dan groot genoeg voor 60 spelers te gelijkertijd te laten spelen. 
Je laat maar weten als je meer zicht hebt op de duur van evenement en de omvang ervan. 
 

 Weg met de baas / Oenanthe (Vichte) 
Voorwaarden 
Een speelveld van minstens 20m op 10m per 10 deelnemers. Open terrein en grote ruimtes kunnen 
bespeelbaar gemaakt worden door het plaatsen van obstakels/schuttingen (platen, planken, tonnen, 
olievaten, auto's, ...). Heb je zelf niets te beschikking om een grote ruimte bespeelbaar te maken, 
dan kan je obstakels bij huren (zie hieronder). 
Minimumleeftijd: 10 jaar 
Prijs? 
Per geweer met een min. van 4 stuks: 30€/halve dag en 40€/dag 
Pakket van 10 laserguns: 250€/halve dag en 350/dag (uitbreidbaar tot 50 personen) 
Huur obstakels en/of inflatabels: vanaf 50€ voor 4 obstakels 
Marshal of begeleider aan 30€/u 
Vervoer aan 0,6 euro per km (let op heen en terug) 



 Lightcombat 
Vanaf 24 guns is de prijs 4,50€ per stuk 
Bunkers vb: 6 stuks 90€ 12 stuks ( maximum) 150 € 
Het aantal benodigde deelnemers heeft geen minimum (12 spelers geeft al een leuke battle. U kan  
ok een onbeperkt aantal deelnemers laten participeren. 
Vanaf 6 jaar kan er gespeeld worden. 
We kunnen de begeleiding niet zelf te verzorgen, u dient zelf voor begeleiding te zorgen 
Afhalen kan in Bornem, aflevering en ophaling op een adres in Bever is mogelijk mits een meerprijs. 
24 wapens 30€ 
48 wapens 60€ 
Wapens plus bunkers (eigen transport) 80 € 

 
Sportraad Bever overlegt en beslist om de jongerenactiviteit uit te stellen tot 2019. Het is te kort dag om 
alles rond te krijgen, ook hebben we nog geen idee van het aantal deelnemers. Mogelijke locatie: 
voetbalterrein?  
Nancy houdt offertes en contactgegevens van de firma’s bij en informeert Joffrey. 
 
Tussentijdse evaluatie voorbije sessies kleuterturnen i.s.m. Kica + doodle 
Kennismakingsdag (Annemie/Nancy): 5 à 6 kinderen per sessie.  
Zo goed als alle kinderen gingen een abonnement aan. 
 
Verloop 1e sessie: Jean-Marie is gaan openen en sluiten. Hulp was er niet echt nodig. 
 
Voorlopige doodle – Nancy vraagt na of aanwezigheid en hulp nodig is. Ze houdt sportraadleden op de 
hoogte. Indien hulp nodig vult Nancy zelf aan.  
 
22/9 Ines 
29/9  
6/10 Michaël 
13/10 Nancy/Wendy? 
20/10  
10/11  
24/11 Marleen 
1/12 Marleen 
15/12 
 
Bespreking en uitwerking Kids Run 28/09/2018 
Evaluatie 2017: 

 Betere communicatie met (vervang)agent 

 Aankomst wijzigen: extra lus, nog kaatsplein oplopen, dus aankomst aan poort kaatsplein wisselen 
(strook supporters met strook lopers)  

 Eventueel opnieuw buttom of medailles voorzien, al dan niet werken met sponsors 

 Starturen aanpassen, reeksen sneller laten starten 
 
2018: 

 Nancy bezorgde reeds de infoaffiches, brevetten, startkaarten, Moev-hesjes, sportieve attenties 
Moev aan de school. 

 Dit jaar geen sportief cadeau per vestiging, er wordt geïnvesteerd in een nieuwe valmat voor de 
sporthal. 

 Geen buttom voor elke leerling 

 Attentie vrijwilligers: kortingsbon Torfs  

 Nancy wint het advies van de politie in = OK 

 Kevin brengt plank mee voor bekers en zorgt voor de herbruikbare bekers van de school.  
Nancy voorziet bidons water.  

 Startsignaal = fluitje  

 Nadars gebruiken voor het maken van de trechter bij aankomst op kaatsplein. Extra lus bij 
aankomst, zie draaiboek (Kevin/Timothy). 

 EHBO-ers dragen andere kleur van T-shirt/hesje, zodat ze herkenbaar zijn.  
EHBO-ers: Kevin en Timothy informeren binnen ouderraad. 



 Fluohesjes Sportelen meenemen (Nancy) 

 Aantal leerlingen per klas = OK 

 Voor- en achterlopers: Kevin/Timothy vervolledigen draaiboek 

 Nancy vraagt aan het SC: 
o Bezorgen van een infobriefje door werkmannen aan inwoners langsheen het traject 
o Ophalen appels  
o Parkeerverbodsborden voor afbakening terrein 
o Nadars 
o Werkman voor afbakening terrein 
o 3 à 4 seingevers 

 Brief naar de ouders aangepast = OK 

 Kevin stelt mee op aan kaatsplein in zijn vrij lesuur (tot 9u35). 

 Leerkrachten vermelden op de startkaarten de huidige klas van de leerlingen. 

 1 politieagent komt ter plaatse zijn, we zetten deze in op het kruispunt Plaats-Freest 

 Seingevers binnen wijk Freest: Jean-Marie, Stefanie?, Gunther 

 Jean-Marie rond 14u ter plaatse 

 Starturen worden gewijzigd zodat het einde van de huldiging = einde schooldag. Kevin/Timothy 
werken uit.  

 Algemene infomail naar Perscontacten verzenden (Nancy) = OK 

 Megafoon/box en micro (school) 

 Fototoestellen (school) 

 EHBO-kits (school) 

 Wisselbekers verzamelen (school) 

 Kevin mailt aangepast draaiboek naar Nancy 

 Appels worden per klas/leerjaar in bakjes verdeeld aan de school. Leerlingen krijgen appel pas in 
de klas.  

 
Allerlei 
Sportraadkledij 
Ines zendt nogmaals een herinnering en contacteert firma Grafido na de verkiezingscampagne opnieuw. 
 
Loopomloop Bever 
Stand van zaken: 
Reeds deelgenomen: 5 vrouwen, 5 mannen 
Voorlopige snelste vrouw / man: Maurine Ricour / Sven Letouche 
 
Bespreking en toelichting subsidieverdeling sportclubs (werkingsverslag 2017 – 2018) 
Na het ontvangen van de ingediende werkingsverslagen – 2017-2018 - door Just 2 Dance, Koninklijk 
Excelsior Bever en Peloteclub Bever. 
 
Gelet op de korte toelichting door de afgevaardigden van de sportclubs bij hun ingediend werkingsverslag. 
 
Gelet op de toelichting door de sportambtenaar en sportraadvoorzitter betreffende de evaluatie van de 
ingediende werkingsverslagen en het voorstel van de subsidieverdeling. 
 
De algemene vergadering van de sportraad geeft unaniem een gunstig advies over de subsidieverdeling 
aan de sportclubs voor het werkingsverslag 2017 -2018. 
 
Aankoop valmat sporthal 
Sportraad Bever bespreekt de voorstellen met hun prijzen van volgende firma’s: 

 Sportime 

 Janssen Fritsen 

 Idemasport  
 
Er wordt geadviseerd om een vouwbare valmat te bestellen bij Sportime. Nancy zendt een mailtje naar 
ACP. Nancy vraagt aan het college om de oude kapotte valmat naar het containerpark te brengen (SC 
24/09 a.s.). 



SNS - Moev 
Sportraad Bever en afgevaardigden van de school juichen dit initiatief alleen maar toe. We merken het 
terugkerend probleem op, nl. een leerkracht voor dit na school te begeleiden. We kijken uit naar mogelijke 
leerkrachten en/of stagiairs. 
Nancy antwoordt Benny Jacobs, coördinator SNS – Pajottenland (OK) 
 
Geo-cache 
Stand van zaken: Er werd gevraagd aan de technische dienst dat de gemeentewerkman de veldweg zou 
maaien. 
 
Huldiging Océanie Foubert – rope skipping 
Stand van zaken: Schepen Marleen informeert bij de familie Foubert naar akkoord voor huldiging en 
mogelijke data. 
 
Sportraadrekening – Fintro naar ING 
Stand van zaken: Voorzitter Annemie heeft haar E-ID al laten inlezen. Ines gaat deze week langs, teneinde 
de overschakeling te kunnen finaliseren.  
 
Vraag/interesse van inwoner 
Annemie en Ines ontvingen de vraag/interesse van een inwoner omtrent het lopen in onze gemeente.  
Deze persoon in kwestie zou dit gerust willen onder zijn vleugels nemen, en mee willen uitwerken. 
We nodigen deze persoon uit op een volgende sportraad waarbij zal geluisterd en overlegd worden naar de 
mogelijkheden. 
 
(start to run, in groep lopen door Bever – groep zijn getrainde lopers, regelmatige lopers meer begeleiden 
en werken naar bv. 20km van Brussel/10miles,…). 
 
Wintermarkt 2019 
Datum: zaterdag 12/01/2019 
Activiteit: nog te bepalen 
Er wordt voorgesteld om voor deze activiteit de kosten te drukken (afwachtend van de 
weersomstandigheden). 
 

Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op maandag 05/11/2018 om 19u30. 


