
Verslag algemene vergadering sportraad 13/05/2019 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,     afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,   afgevaardigde sportclub  
Kevin Buyl,       afgevaardigde school/voetbal 
Timothy Daubie      afgevaardigde school/voetbal 
Wendy Van De Meerssche,     geïnteresseerde burger 
Michaël Piecq,       geïnteresseerde burger 
Melanie Denaeyer       afgevaardigde sportclub 
Maxime Vanholder schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Annemie Ricour,      afgevaardigde sportclub 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,    afgevaardigde sportclub 
 
Agenda 
Verwelkoming Gezinssport Bever 
We verwelkomen dhr. Capiau Patrick, afgevaardigde van Gezinssport Bever. We luisteren naar de 
voorstelling van de nieuwe Beverse sportclub, de verwachtingen en vragen.  
 
Voorstelling:  

• Gezinsbond Bever ≠ Gezinssport Bever 
Gezinssport Bever is wel ontstaan door de leden van Gezinsbond Bever. 

• Sportclub is aangesloten bij Gezinssport Vlaanderen (= Erkende Vlaamse Federatie). 

• Leden bestaan uit Bevernaars + niet-Bevernaars 
Gezinssport Bever: ± 55 leden (waarvan ± 35 niet-volwassenen & ± 20 volwassenen) 
Gezinsbond Bever: ± 80 leden 

• Lidgeld 
Niet-volwassenen: € 7 / jaar inclusief verzekering via federatie 
Volwassenen: € 9 / jaar inclusief verzekering via federatie 

• Uitgebreide activiteitenkalender, voorwaarde van Gezinssport Vlaanderen, behalve het zwemmen 
worden alle activiteiten gratis aangeboden. 

• Sportclub heeft twee LO-leerkrachten die als instructeur/begeleider een tiental weken bezig zijn met 
een groep jongeren.  

• Voorzitster Annemie licht de werking van de sportraad toe.  
 
Verwachtingen/Vragen:  

• Hoe gebeurt de verdeling subsidies naar sportclubs?  
De verdeling gebeurt op het bestaande gemeentelijk sportsubsidiereglement 2014-2019. Alle clubs 
worden aangeschreven met de vraag om hun werkingsverslag in te dienen bij de sportdienst. Een 
werkingsjaar loopt over de periode september-augustus. Op basis van het ingediende 
werkingsverslag worden volgens de criteria punten toegekend en het subsidiegeld verdeeld.  

• Overzicht nutsvoorzieningen aan de sportclubs 
Hierover beschikt het gemeentebestuur. Dit kan opgevraagd worden bij de algemeen directeur. 

• Gedeeltelijk gebruik en huur van de container Bibbem 
Patrick licht toe dat Bibbem en het gemeentebestuur akkoord gaan met het gedeeltelijke huren van 
de container. Kan dit op termijn kwijtgescholden worden?  
Hierover beslist het gemeentebestuur. Sportraad Bever kan enkel advies uitbrengen.  

• Sportzaal 
Weinig stockageruimte in de sporthal.  
Het aanschaffen van materiaal kan overeengekomen worden. Indien sportraad materiaal deels 
bekostigd, dient dit duurzaam materiaal te zijn en ook ten behoeve van de andere sportclubs.  

• Nog te vragen:  
Wordt er een verminderd/verhoogd tarief bij activiteiten gehanteerd voor wel/niet-leden?  

 
Vervolg:  
Na overleg gaat sportraad Bever unaniem akkoord met de toetreding van Gezinssport Bever tot Sportraad 
Bever. Patrick Capiau zal het verslag van deze vergadering toegezonden krijgen en uitgenodigd worden 
voor de volgende algemene vergadering.  



Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Start to run 2019: Slotevaluatie  
De Start to run eindigt deze week. 
Wendy overhandigt de resterende deelnamegelden (totaal € 60 - cash) aan Nancy. Ines heeft de diploma’s 
reeds in haar bezit en deelt deze uit.  
Momenteel loopt er nog een groepje van ± 15 personen. Ook hier stopt het niet, de groep blijft verder lopen 
op donderdagavond. 
Zowel Wendy als Bart hebben dit positief ervaren. De begeleiders zullen binnenkort nog een kleine attentie 
ontvangen. Nancy doet het nodige.  
 
Evaluatie gegidste dauwwandeling 14/04/2019  
Dank aan de sportraadleden voor de aanwezigheid en helpende handen.  
Een mooie opkomst en zeer mooie wandelroute (Merci Jean-Marie!). Alle deelnemers waren heel tevreden, 
het ontbijtpakket was zeker voldoende.  
Een overzicht van de inkomsten en de uitgaven wordt overlopen.  
 
Feedback voorzittersoverleg 
Voorzitster Annemie Wielant woonde het overleg dd. 09/04/2019 bij.  
Doel:  

• Schwung in de adviesraden brengen; 

• Meer samenwerking onder de verschillende adviesraden, maar niet extra belastend; 

• Alle adviesraden zullen regelmatig samenzitten (bijvoorbeeld: activiteitenkalender opstellen en 
afstemmen op elkaar waar mogelijk); 

• Sport werd benadrukt: toelichting werking sportraad + meedelen van de noden (sporthal). 
 
Annemie Wielant woont het volgende overleg op 20/05/2019 bij en geeft op de volgende sportraad opnieuw 
feedback.  
 
Evaluatie huidig sportsubsidiereglement 2014-2019 + overlegmoment 1: Start opmaak 
sportsubsidiereglement 2020-2025 
Het huidige sportsubsidiereglement wordt geëvalueerd, ook het basismodel vanuit de sportregiowerking 
wordt doorgenomen. 
Zie aparte PowerPointpresentaties. 
 
Planning:  
Aan het eind van volgende vergadering tot een compromis komen  
 
Allerlei 

• Feedback overleg met Handball Club Silly 
o Doelen zijn plooibaar + lijnen moeten worden voorzien = club betaald 
o Doelen worden volledig onze eigendom. Ze worden bevestigd op de muren waar de 

basketbalgoals hangen.  
→ Kan de indoor kaatsinitiatie nog plaatsvinden in de sporthal? (Checken met Jean-Marie) 

o Seizoen: 2x per week, half augustus tot einde mei (= 9,5 maand) 
o Handball zal minstens 3u/week de zaal gebruiken, telkens op een weekdag.  

(1u30/training) 
o Schepen Maxime bekijkt met Handball Club Silly waarin de gemeente kan tegemoetkomen.  

(bijvoorbeeld: de belijning) 

• Idee intergemeentelijke warmathon in 2020  
Er is het idee om een intergemeentelijke warmathon te organiseren in 2020 met de naburige 
gemeenten Galmaarden en Herne. Ook wordt er bekeken of het voor ons als gemeente zelf niet 
haalbaar is.  

• Workshop E-fietsen dd.04/05/2019 
Verkeersregels werden overlopen en men kreeg een goeie uitleg per fiets. Leuk om met beperkte 
groep te zijn zodat iedereen goed kon testen en voldoende info vragen. 

• Kijk! Ik fiets! Dd. 11/05/2019 
15 deelnemers: 7 voor Bever en 8 voor Galmaarden 
Ouders waren heel tevreden over het initiatief, de sessie werd verzorgd door een goeie lesgeefster.  



• Sporthal  
o Schepen Maxime deelt mee dat er vrijblijvende offertes werden aangevraagd om het 

energieverbruik van de sportzaal te drukken. 
o KICA 

Kica tevreden van hoe het loopt.  
Groep 1: 8 vaste abonnementen, groep 2: 6 vaste abonnementen. Kica kan hun 
materiaalkast onderbrengen in de kantine van de sportzaal, plaatsen achter de 
toegangsdeur.  

• Voetbalclub meldt het straatverlichtingsprobleem (straatverlichting niet helder genoeg) aan de site 
te Pontembeek. Tijdens de donkere maanden is het gevaarlijk voor kinderen/spelers die 
aankomen/vertrekken op de parking. Dit probleem wordt gesignaleerd op het eerstvolgende 
schepencollege.  

• Geochache 
Er wordt gevraagd aan de technische dienst om het wandelpad naar de cache te onderhouden.  

• Kandidatuur sportraadleden 
Ook de huidige sportraadleden dienen hun kandidatuur opnieuw te stellen als zij verder in de 
adviesraad willen zetelen. Bezorg je kandidatuur via e-mail aan Dorinda Letouche.  
 

Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op maandag 27/05/2019 om 19u30. 
Agenda: overlegmoment 2 – Opmaak sportsubsidiereglement 2020 – 2025  


