
Verslag algemene vergadering sportraad 28/01/2019 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,     afgevaardigde sportclub 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,    afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,   afgevaardigde sportclub  
Timothy Daubie      afgevaardigde school/voetbal 
Michaël Piecq,       geïnteresseerde burger 
Annemie Ricour,      afgevaardigde sportclub 
Melanie Denaeyer       afgevaardigde sportclub 
Maxime Vanholder schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Kevin Buyl,       afgevaardigde school/voetbal 
Wendy Van De Meerssche,     geïnteresseerde burger 
 
Afwezig: 
Bea Ricour        geïnteresseerde burger  
 
Agenda 
Verwelkoming nieuwe schepen van sport 
Wij verwelkomen Maxime Vanholder als nieuwe schepen voor sport.  
 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Evaluatie activiteit t.g.v. wintermarkt 2019 
Dank aan alle vrijwilligers voor en achter de schermen voor de helpende handen bij deze activiteit.  
 
Kassa na wintermarkt:  
Startkassa: € 558  
Eindkassa: € 644 
Opbrengst: € 86 
 
Onkosten: huur speleobox: € 350 
 
Positief om de activiteit te richten naar de jongeren. Vlot verloop en meer bezoekers t.o.v. de vorige editie. 
Jammer dat er geen vergadering door de jeugdraad aan vooraf ging, hierdoor heeft men geen zicht op wat 
wie zou doen als activiteit.   
Beide winnaars van de loopomloop Bever haalden hun attentie op. Foto werd genomen, publiceren op FB 
en in het volgende infoblad?  
 
Concretere uitwerking sportjaarprogramma 2019 (planning, aanbod,…) 

 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: 04/05/2019 

 Lentewandeling/dauwwandeling met ontbijt: 14/04/2019 (gelijkaardig als wandeling dd. 2017) 
Nancy vraagt Werner als gids.  
Jean-Marie stippelt een mogelijke route uit en houdt rekening met een locatie om het gezond ontbijt 
te nuttigen (incl. materiaal). 

 Bowling 50-plussers: najaar 2019 

 Kids run: vrijdagnamiddag 27/09/2019 
 

Nancy geeft aanvullingen door voor ISB-sportverzekering.  



Verdere bespreking en uitwerking start to run 2019 (flyer, overeenkomst, praktische zaken,…) 
 

 Bespreking overeenkomst vrijwilligers + organisatienota 

 Deelnemerskaart weglaten 
Sportraad stelt voor om de deelnemerskaart weg te laten en een inschrijvingslijst per groep bij te 
houden.   

 Bespreking ontwerp flyer 
Rekeningnummer van de gemeente vermelden op de flyer zodat de deelnemers ook kunnen 
storten. 
Start to run gaat door op maandag + donderdag om 19u. Deze momenten passen voor Wendy en 
Bart. 
De eindversie wordt door de sportraad nog eens nagelezen.   

 Verzekering: ISB-sportverzekering + verzekeringspolis LO en BA voor vrijwilligers via 
gemeentebestuur.  

 
Allerlei 
Stand van zaken: Sportraadrekening ING / Verrekening brunch 
Sportraad Bever beslist unaniem dat ieder zijn eigen aandeel van de brunch dd. 06/01/2019 bekostigd. 
€ 37,23 per persoon te storten op BE94 3631 8182 3914 (nieuwe rekening bij ING). 
 
Hiermee werken we het negatief cijfer weg.  
Er werden kosten aangerekend maar het bedrag van de Fintro-rekening is nog niet overgedragen.  
 
Stand van zaken: Sportraadkledij 
Stand van zaken: Ines stuurde enkele reminders. Ze bestelt ook de nodige kledij voor schepen Maxime.  
 
Workshop E-fietsen i.s.m. gemeente Galmaarden  
Veilig op weg met de elektrische fiets.  
Vanaf € 60 = 2u durende theoriesessie  
www.veeloo.be  
 
Sportdienst Bever en Galmaarden opteren voor een workshop van 3u30 (totaalpakket) aan te bieden, die 
zowel theorie- en praktijkgericht is. 
Locatie: theorie in de polyvalente zaal, praktijk op het kaatsplein (ok voor kaatsers) 
 
Kostprijs totaalpakket: € 180 : 2 = € 90 
 
Gemeente Galmaarden ontwerpt een gezamenlijke flyer.  
Inschrijven vooraf: maximum 30 deelnemers, dus elke gemeente 15. Afwachten hoe de inschrijvingen 
lopen, desnoods aanvullen bij andere gemeente. 
 
Geprikte datum: Zaterdag 04/05 –van 09u00 tot 12u30. 
Jean-Marie laat weten dat het kaatsplein vrij is.  
Inschrijvingsgeld: € 4 à € 5 
 
Ronde tafel 

 Nieuws vanuit de sportregiowerking 
o Programma 2019:  

 Sporteldag met uitbreiding naar 09/05 – Herne 
 G-Sportkamp – begin juli – Herne 
 Kleuterhappening 1 – 31/03 – Gooik 
 Personeelssportdag – 18/06 – Ternat 
 Kijk! Ik fiets! – voorjaar – alle gemeenten al dan niet in duovorm 
 Hopsakee – najaar – alle gemeenten, niet in 2019 voor Bever op vraag van GBS Ak’Cent 

door beperkte opslagruimte 
 Curve bowls tornooi – 21/03 – Liedekerke 
 Kleuterhappening 2 - 17/11 – Liedekerke 
 Naschoolse sport – 1e graad middelbaar – Lennik en Ternat 

 
o Meerjarenplan 2020- 2025: 

http://www.veeloo.be/


 2 kleuterhappenings 
 Kijk! Ik fiets! 
 Hopsakee 
 Sportkompas 
 Skate en freefunkamp 
 Naschoolse sport 
 Personeelssportdag gemeente/ocmw + bedrijven 
 Sporteldag + toevoeging doelgroep personen met een beperking (35+) 
 G-sportkamp 
 Sociale media, sportgidsen, MTB-route(netwerk) 

 
o Subsidiereglement: 

ILV Sportregio Pajottenland werkt aan een basisreglement. Elke gemeente kan dit ontwerp 
aanpassen naar zijn/haar gemeente. Hierbij al een kleine gedachtenwisseling. De werkgroep 
binnen de regiowerking werkt dit verder uit.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Sportkompas 

Nancy woonde de infosessie dd. 16/01 bij en licht toe.  
ILV SRP en/of haar partners zetten lagere schoolkinderen (6-12 jaar) aan tot bewegen/sporten 
Vraag om sportkompas in elke ILV gemeente te organiseren. 
2019 volgen van alle opleidingen en nagaan  
2020 implementeren in onze regiowerking voor alle lln 3lj 
Engagement vanuit lagere scholen directies & Leerkrachten LO,  
gemeente (financieel), sportdiensten via ILV 



€ 10/ kind  
 
Sportraad Bever bespreekt dit en heeft enkele bedenkingen:  

 Heeft voor de leerkrachten LO geen meerwaarde. Gaat dit succes hebben? 
 Maximum schoolbudget per kind niet overschrijden? 
 Leerkrachten opleiden 
 Wie betaalt de opleiding? Checkt Nancy na op volgende regiovergadering. 
 € 10 per kind te bekostigen door de sportraad of alternatief aanbieden zoals het 

organiseren van verschillende initiaties van diverse sporten (van Beverse sportclubs) 
 Nancy bespreekt dit met schooldirectie.  

 
o Inzet personeelslid + verhoging jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente  

Nu € 0,10/inwoner. 
2019: € 220,50 
2020: € 0,50 * 2156 (aantal inwoners op 01/01/2019) = € 1078 
Financieel beheerder reeds op de hoogte.  
Sportraad Bever adviseert om na te gaan of het betalen van de jaarlijkse verhoging nuttig is.  
 

o Sporters beleven meer – actie vanuit Sport Vlaanderen: overlopen criteria.  
Nancy bekijkt in hoeverre het sportprogramma 2019 hierin past 
 

o Toekomst sportraad 
Tijdens het algemeen bestuur van ILV Sportregio Pajottenland lichtte mevr. Anne Colpaert 
(huidig voorzitster sportraad Gooik) de toekomst van de sportraad toe. 
Het idee om meer inwoners laten te zetelen in de sportraad waardoor er meer 
inwonersparticipatie is. Men kan dan werken met verschillende werkgroepen waardoor de 
bewoners meer inspraak hebben.  
 

 Sportraadlid Kevin werd voor de 2e keer papa van een voetballer, Cas. Iedereen wordt uitgenodigd 
op de babyborrel. Graag je aanwezigheid bevestigen aan Annemie.  

 Vereffenen brunch 
Sportraad Bever beslist unaniem dat ieder zijn eigen aandeel van de brunch dd. 06/01/2019 
bekostigd. € 37,23 per persoon te storten op BE94 3631 8182 3914 (nieuwe rekening bij ING) 

 Teambuilding sportraad 
Voorzitter Annemie kijkt uit naar een mogelijke activiteit voor alle sportraadleden daarna koppelen 
wij de kookworkshop hieraan.  
Datum: 30/03/2019 
Ines kijkt het gespendeerde budget van de teambuilding 2018 na (activiteit + maaltijd). Op basis 
hiervan contacteert Nancy en Annemie de nodige personen.  

 Te onthouden sportideetjes 
o Fietsomloop (zoals de bestaande loopomlopen) 
o Indiaca 
o Curling 
o Curve bowls 
o Padel  

 
 

Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op maandag 25/02/2019 om 19u30. 


