
Verslag algemene vergadering sportraad 05/11/2018 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,     afgevaardigde sportclub 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,    afgevaardigde sportclub 
Timothy Daubie      afgevaardigde school/voetbal 
Annemie Ricour,      afgevaardigde sportclub 
Kevin Buyl,       afgevaardigde school/voetbal 
Wendy Van De Meerssche,     geïnteresseerde burger 
Michaël Piecq,       afgevaardigde sportclub 
Melanie Denaeyer       afgevaardigde sportclub 
Bea Ricour        geïnteresseerde burger  
Marleen Flamant, schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,   afgevaardigde sportclub  
 
Uitgenodigd:  
Bart Provost       geïnteresseerde burger 
Kathleen Spitaels      geïnteresseerde burger 
Caroline Dehaene      afgevaardigde KICA 
 
Agenda 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Verwelkoming van en overleg met geïnteresseerde burger voor mogelijke loopactiviteit  
We verwelkomen onze geïnteresseerde burger, dhr. Bart Provost. 
 
Doel: sociaal contact combineren met lopen. Bijvoorbeeld: elke dinsdagavond verzamelen aan de kerk en 
samen een toer lopen. 
 
Ideeën: : 

 Verdelen in groepjes; per groepje 1 kapitein inschakelen 

 Startperiode: maart 2019 na krokusvakantie en dit gedurende 10 weken 
Herhaling vanaf half augustus 2019 en opnieuw gedurende 10 weken aanbieden. 

 Aanbieden van een pakket start to run + hoger niveau (goed en apart afficheren op flyer) op 
verschillende momenten en voor verschillende personen. 

 Met de gevorderde groep bv. deelnemen aan de 20km van Brussel, of ander doel vooropstellen. 

 Leeftijd: 16+ (om te vermijden dat ze de kinderen meebrengen) 
Indien opkomst -16, eventueel aparte groep creëren en inspelen op de vraag. 

 Deelnameprijs: berekenen op basis van de verzekering en de vrijwilligersvergoeding begeleiders  

 Flyer ten laatste klaar tegen 15/02. 

 In de loop van januari/februari atletiekclubs verwittigen, zodoende ze dit tijdig kunnen opnemen in 
hun criterium van hun club. (criterium= x-aantal wedstrijden deelgenomen) 

 Mogelijke begeleiders groepen:  
o Gevorderde groep: Bart 
o Start to run: Wendy?  

 Mogelijk idee voor dorpsfeesten 2019: estafetteloop + ook iets voor kinderen?  

 Nancy kijkt de vergoeding van ACP-trainer voor laatste editie (dd. 2015) na.  

 Nancy en Annemie kijken na voor vrijwilligerscontract van de begeleiders. 

 Nancy en Ines kijken verzekeringspolis voor begeleiders + derden na bij Ethias (via ISB vzw). 
 
Volgende afspraak: begin 2019 opnieuw samen komen met sportraad Bever om het programma en flyer 
verder uit te werken.  
 
Tussentijdse evaluatie sessies kleuterturnen i.s.m. Kica 
Sportraad Bever evalueert samen met Caroline de voorbije sessies Kleuterturnen.  
 
Stand van zaken:  



1. Groep 1: 7 à 8 kinderen 
2. Groep 2: 12 à 13 kinderen 

(Maximum kinderen per groep: 15) 
 
Evaluatie wordt gehouden via een enquêteformulier dat Caroline aan de ouders bezorgt. Enquête zal 
bepalen of er nog een vervolg komt of niet. 
 
Indien vervolg:  

 Kica om de 2 weken en niet meer elke week 

 Het kunnen van de kinderen in Deux-Acren ligt anders dan het kunnen van de kinderen in Bever. 

 Het huurtarief van de sportzaal voor Kica wordt bekeken, sportraad Bever adviseert om Kica als 
Beverse vereniging toe te laten. (deelnemers uit Bever). Nancy brengt dit op het college. 

 Pas wanneer we de resultaten van de gehouden enquête hebben zal de zaal vastgelegd worden. 

 Komende Kica-sessies: 
10/11 Timothy 
24/11 Marleen 
1/12 Annemie R. & Melanie 
15/12 Kevin 

 
Caroline houdt ons op de hoogte. 
Bea verlaat de vergadering.  
 
Evaluatie Kids Run 2018 
Vlot verloop van deze loop. 
Aanpassing aankomstlus was positief, alleen bij aankomst nog iemand extra voorzien zodat er meer 
structuur is. 
 
Mee te nemen naar de editie 2019: 

 Aankomstlus behouden 

 15’ later starten 

 Bekers voorzien 

 Een ‘drankzone’ voorzien 

 Eventueel werken met een curverbox per klas met hun eigen drinkbussen die gevuld worden met 
kraantjeswater = milieuvriendelijk 

 Vermelden in de brief naar de ouders om extra drinkwater mee te geven 
 
Brainstormen naar mogelijke activiteit t.g.v. 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). 
 
Budget: € 250 à € 300 
Mogelijke ideeën:  

 Rolski: Nancy vraagt prijs bij firma waar we destijds huurden. 

 Hockeysticks school (gratis) 

 Laserparcours (Melanie) 

 Speleobox: Nancy vraagt prijs bij firma waar we destijds huurden (Funfabriek) 

 Rodeo e-land: bv. ijsbeer + begeleiding. Nancy vraagt offerte aan. 
 
Schepen Marleen contacteert schepen Christian i.v.m. aanspreking van verenigingen voor wintermarkt. 
Verdere uitwerking en stand van zaken deelnemers (via jeugdraad) tijdens volgende sportraad.  
 
Allerlei 
Sportraadkledij 
STAVAZA: We vragen aan Ines om een herinnering te mailen naar Grafido.  
 
Loopomloop Bever 
Stand van zaken: 



Reeds deelgenomen: 5 vrouwen, 5 mannen 
Voorlopige snelste vrouw / man: Maurine Ricour / Sven Letouche 
 
Sportraadrekening – Fintro naar ING 
Stand van zaken: voor einde 2018 zou dit in orde moeten zijn.  
 
Pingpongtafel 
Sportdienst Bever ontving het aanbod om een gratis pingpongtafel van een inwoner te ontvangen. 
Sportraad Bever adviseert om dit aan te nemen. Eens ze in ons bezit is zal deze nagekeken worden naar 
de staat en wordt deze hersteld waar nodig. We bergen deze pingpongtafel op in de kantine van de 
sporthal.  
Ontvangen pingpongpalletjes van Moev (n.a.v. de scholenveldloop) kunnen ook hiervoor mee gebruikt 
worden (genoeg reserve). 
 
Handball Silly 
Handball is grootste veld, nl. 20m x 40m 
Nog na te vragen bij club (via college) 

 Hoe lopen de lijnen? Is de ruimte groot genoeg?  

 Afspraken omtrent materiaal 

 Mogelijks aanbieden van een gratis initiatie handball ter compensatie? 

 Wie mag gebruik maken van het materiaal? 

 Hoe goals opbergen en verankeren?  

 Wanneer wenst de club de zaal te huren? (dagen/uren) 
 
Ronde tafel 

 Het badmintonmateriaal wordt overgedragen aan de school, dit wordt bijgehouden in de berging van 
de sporthal.  

 Hopsakee: wegens plaatsgebrek niet gebruiken in 2019. Afwachten voor 2020. 

 Berging sporthal: herinnering aan Wim Blaton voor het wegnemen van het materiaal van de 
wintertrainingen + herinnering aan schepen Dirk voor het verwijderen van de kapotte valmat.  

 Geo-cache: wordt regelmatig aan deelgenomen. Nancy herinnert Dirk eraan om de veldweg te 
maaien. 

 Melanie vraagt een oplijsting van de gemeentelijke infrastructuur en de vrije uren. Kunnen deze 
worden opengesteld + voorwaarden? (Marleen/college) 

 Een nieuw uniform sportsubsidiereglement zal in de loop van 2019 worden opgemaakt door ILV 
sportregio Pajottenland.  
Dit reglement wordt ter advies op de sportraad geagendeerd, daarna ter goedkeuring voorgelegd 
aan de gemeenteraad.  

 

Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op maandag 17/12/2018 om 19u30. 


