
Verslag algemene vergadering sportraad 17/12/2018 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,     afgevaardigde sportclub 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,    afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,   afgevaardigde sportclub  
Timothy Daubie      afgevaardigde school/voetbal 
Kevin Buyl,       afgevaardigde school/voetbal 
Melanie Denaeyer       afgevaardigde sportclub 
Marleen Flamant, schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Wendy Van De Meerssche,     geïnteresseerde burger 
Michaël Piecq,       geïnteresseerde burger 
Annemie Ricour,      afgevaardigde sportclub 
 
Afwezig: 
Bea Ricour        geïnteresseerde burger  
 
Agenda 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Na aanpassen van het kalenderjaar bij de activiteit van de wintermarkt, werd het verslag goedgekeurd. 
 
De vragen en opmerkingen tijdens de discussie dd. 05/11/2018 door de afgevaardigden van Just 2 Dance 
werden beantwoord via een brief vanuit het schepencollege. Schepen Marleen licht de brief toe en 
overhandigt Melanie (afgevaardigde Just 2 Dance) het gevraagde overzicht van alle gunsten aan 
verenigingen.  
 
Slotevaluatie sessies kleuterturnen i.s.m. Kica 
Caroline Dehaene van Kica meldde ons dat er een vervolg zal komen in 2019 van Kica – kleuterturnen. 
Het schepencollege ging akkoord om Kica als Beverse vereniging toe te laten. Maar dient haar akkoord 
nog te geven voor het tarief voor het huren van de sportzaal per halve dag. 
Sportraad bespreekt de mening van lid Annemie R. Het advies dat vanuit de sportraad gegeven werd, was 
zeker te verklaren. Het is een project die wij ondersteunden, bovendien voldoet Kica aan de voorwaarden 
om in aanmerking te komen. 
 
Kica reserveerde de sportzaal al voor de 10 sessies tijdens de periode januari – juni 2019 op 
zaterdagvoormiddag. 
 
Sportraad/Sportdienst ondersteunt nog de verdere promotie van deze activiteit, en dit via sociale media.  
Kica dient zelf in te staan voor de verzekering vanaf 2019.  
 
Verdere uitwerking van de activiteit t.g.v. wintermarkt op 12/01/2019 
 
Concept:  
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. 
 
Stand van zaken: 
Ik vroeg offertes aan bij Jan Bogaerts (Rodeo e-land) + Adventure Ent (rolski’s) + Fun Fabriek (speleobox). 
Geen rolski’s meer te huren bij Adventure Ent 
Offerte ontvangen van Jan Bogaerts: € 834,90 all in 
Offerte ontvangen van Fun Fabriek: € 350 transport inclusief  



 
De jeugdraad zou dezelfde inplanting aanhouden zoals in 2018. Dus stand sportraad zou opnieuw onder 
het afdak aan de kantine van de kaatsers zijn. 
Het podium wordt ingepland naast de vaste pingpongtafel. 
Tenten dienen opgesteld te worden tussen 9u en 11u. Aangezien we geen tent hebben, dienen we hiermee 
geen rekening te houden.  
 
Bespreking: 

 Voor welke activiteit gaan we? 
Sportraad Bever neemt kennis van de ontvangen reacties van de firma’s. 
Zij opteert voor de senior speleobox + verkoop van zelfgemaakte popcorn 
kostprijs € 350 
afmetingen: 7m x 2m x 2,50m (lxbxh) 
Vragen aan firma om tijdig te leveren, zodat zij gemakkelijk het kaatsplein kunnen op- en afrijden. 
Nancy licht jeugdraad (Joffrey en Thomas) in.  

 Nancy kijkt voorraad benodigdheden voor het maken van popcorn na. 
Indien nodig haalt Melanie nog extra benodigdheden bij Colruyt.  

 Kerstversiering: iedereen + kerstversiering sportraad 

 Vuurkorf: Annemie – Hout: Nancy 

 Hoeveel banken en tafels hebben we nodig en vragen we? 3 tafels + 3 banken  

 Hoeveel ruimte hebben we nodig? 
voorziene ruimte onder afdak + speleobox voor pingpongtafel plaatsen 

 Enig idee qua stroomverbruik? Of wat dient er van elektriciteit aangesloten te worden?  
kerstversiering + verlichting + stroom voor popcornmachine  

 Opstelling + hulp sportraadleden 
Aangezien er weinig moet opgesteld worden, wordt er af gesproken om ’s avonds wat vroeger aan 
te komen en dan op te stellen en te helpen. Afspraak ten laatste 18u30 op het kaatsplein!  
Speleobox vroeger laten aankomen, zodoende dat de chauffeur genoeg ruimte heeft om het 
kaatsplein op te rijden en de speleobox te plaatsen. (Joffrey of Annemie komen dan ter plaatse)  
Nancy maakt doodle op.  

 
Mogelijke Start to run in 2019 
 
Bespreking tijdens 05/11: 

 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). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bespreking tijdens 17/12: 

 Wendy ziet dit wel zitten om ook een groep te begeleiden.  

 Vergoeding 1 ACP-trainer in 2014 + 2015, gedurende 10 weken = € 300 



 Vrijwilligerscontract begeleiders + voorbeeld  
Vrijwilligerswerk = 2 systemen 
1) onkosten 
2) forfaitaire vergoedingen:  
- maximum € 34,02/dag (kan ook minder), wordt jaarlijks vastgesteld 
- geen barema’s 
- op basis van een collegebeslissing wordt vergoeding betaald aan de persoon door de gemeente 
- voorwaarden:  
* maximum bedrag/jaar moet de persoon in kwestie zelf nagaan en kijken dat hij dit niet overschrijdt 
* vrijwilliger kan maar 1 van de 2 systemen gebruiken in eenzelfde jaar. D.w.z. ofwel onkosten ofwel 
forfaitaire vergoeding. 

 Ideeën Bart:  
Indien Wendy niet begeleidt: In dat geval zou ik nog even willen wachten met de groep voor de 
gevorderden en gewoon starten met start to run.  
Op die manier kan de groep rustig opbouwen en kunnen degene die willen meegroeien, 
doorschuiven naar de gevorderden.  
 
Het lijkt me het beste om 2 dagen per week te voorzien. Een schema van 10 weken kan te 
beginnen van 11 maart tot 17 mei. Midden mei is er dwars door Ninove en dat lijkt me dan een 
goede afronder voor de mensen  hun start to run. 
 
Wat ook kan is dat ik meteen begin met 2 afstanden (van 0 tot 5 en van 5 tot 10). 
Zo is er voor elk wat wils en is het voor mij ook geconcentreerd. 
Na 17 mei, kunnen we ons aanpassen ifv de vraag van de mensen. Mensen van de 0-5 kunnen 
doorschuiven naar 5-10 en die van 5-10 kunnen langere afstanden beginnen doen... Misschien 
vinden we tegen dan wel een extra begeleider (dat zou niet slecht zijn). 
Die kunnen we misschien vinden in de groepen zelf. 

 Sportraad Bever zou 2 pakketten aanbieden.  
Pakket 1: 0 tot 5 km; onder begeleiding van sportraadlid Wendy 
Pakket 2: 5 tot 10km; onder begeleiding van Bart 
Voorgestelde periode is ok, vooraf de afsluiter van dwars door Ninove is leuk.  

 Begeleiders worden vergoed via vrijwilligersovereenkomst door gemeente.  
Sportraad Bever adviseert om een totaalbedrag van € 200 per begeleider te vergoeden. 

 Aan de deelnemers wordt een bijdrage van € 20 gevraagd voor de 10 weken.  
Er zou gewerkt worden met een beurtenkaart (nog te ontwerpen), eventueel 1e sessie gratis.  
Vooraf alle sessies betalen!  

 Idee: starters laten lopen op het voetbalveld achter gemeentehuis. Hier worden nooit trainingen 
gegeven, en aan het gemeentehuis kunnen de lopers van groep 2 ook starten (niet ver van de 
kerk). Op maandag is het terrein in Pontembeek ook vrij.  

 Verdere afspraken met Bart via e-mail. 

 Nancy ontwerpt al een voorbeeldflyer tegen volgende vergadering.  

 Ines checkt de verzekeringspolis ISB (verzekering begeleiders + BA naar derden)  
 
Allerlei 
Sportraadkledij 
Stand van zaken: Ines stuurt opnieuw een reminder met deadline op.  
Indien negatieve reactie, bestellen we de nodige t-shirts bij een andere firma.  
 
Loopomloop Bever 
Stand van zaken: 
Reeds deelgenomen: 5 vrouwen, 5 mannen 
Voorlopige snelste vrouw / man: Maurine Ricour / Sven Letouche 
Prijsuitreiking tijdens de wintermarkt 2019. Prijs: zelfde mand zoals loopomloop Akrenbos. 
Nancy ontwerpt een ‘proficiatkaartje’, stuurt deze per Post op en stelt de geschenkenmand samen.  
 
Sportraadrekening – Fintro naar ING 
Stand van zaken: Jean-Marie, Ines en Annemie W. ondertekenen de nodige documenten. Jean-Marie 
bezorgt deze op zijn beurt aan de ING-bank en volgt de afhandeling op.  
 
Suggesties / voorlopig programma 2019 + ISB-sportverzekering 



Deze activiteiten worden opgenomen en doorgegeven voor de ISB-sportverzekering 2019 
ISB meldt dat de premie voor de basispolis (€ 0,06/inw) en voor de individuele verplaatsing (€ 0,01/inw) 
onveranderd blijft.  

 Wintermarkt: 12/01/2019 

 Start to run: periode van 11/03 tot 17/05 

 Teambuilding sportraad: voorlopige datum 30/03/2019 

 Kijk! Ik fiets! (activiteit sportregio): 11/05/2019 

 Activiteiten t.g.v. dorpsfeesten + ludieke loop: 24-25/08/2019 

 Massatornooi: nog te bepalen 

 Lasershooting i.s.m. jeugdraad: nog te bepalen 

 Workshop E-fietsen: nog te bepalen 

 Lentewandeling: voorjaar 2019 

 Bowling 50-plussers: najaar 2019 

 Kids run: vrijdagnamiddag 27/09/2019 
 

Workshop E-fietsen i.s.m. gemeente Galmaarden in 2019? 
Veilig op weg met de elektrische fiets.  
Vanaf € 60 = 2u durende theoriesessie  
www.veeloo.be  
Interesse bij Bever en Galmaarden om dit samen te organiseren en kosten te delen.  
 
Sportraad Bever adviseert om deze workshop te organiseren. Nancy informeert naar inhoud workshop 
theorie + praktijk, alsook naar de kostprijs voor praktijk. 
Locatie: Bever 
Nancy overlegt met sportcollega Bart De Luyck (gemeente Galmaarden).  
 
Ronde tafel 

 Sporthal 
o GBS Ak’Cent is tevreden met de aankoop en kwaliteit van de recente aangekochte 

vouwbare valmat. 
o Pingpongtafel is opgehaald bij inwoner en is ondergebracht in de kantine van de sporthal. 
o Materiaal van Wim Blaton (rollen) is intussen door hem opgehaald. 
o Just 2 Dance geeft de gewenste uren door voor het gebruik van de sporthal op 05/01/2019 + 

wijziging van facturatieadres. 

 Ines brengt de geboortecadeau van Manou in orde.  

 Nieuwjaarsreceptie 2019 
De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie is voorlopig geprikt op vrijdagavond 18/01/2019 en zal doorgaan in 
de polyvalente zaal van de school (Kerkhove 14).  
Gewoonlijk ontvangt Annemie W. de uitnodiging vanuit het gemeentebestuur, zij mailt deze door 
naar alle sportraadleden. Alle sportraadleden en hun partner zijn welkom.  

 Teambuilding sportraad 
Voorzitter Annemie kijkt uit naar een mogelijke activiteit voor alle sportraadleden. 
Voorlopige vastgelegde datum: 30/03/2019 

 
 

Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op maandag 28/01/2019 om 19u30. 

http://www.veeloo.be/

