
Verslag algemene vergadering sportraad 07/10/2019 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,     afgevaardigde sportclub 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,    afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,   afgevaardigde sportclub  
Kevin Buyl,       afgevaardigde school 
Timothy Daubie,      afgevaardigde school/voetbal 
Annemie Ricour,      afgevaardigde sportclub 
Melanie Denaeyer,       afgevaardigde sportclub 
Philippe Soudan,       geïnteresseerde burger 
Sébastien Phillippin,       plaatsvervanger sportclub 
Patrick Capiau,      afgevaardigde sportclub 
Tonny Spruyt,       afgevaardigde sportclub  
Sarah Ricour,       geïnteresseerde burger  
Maxime Vanholder schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Wendy Van De Meerssche,     geïnteresseerde burger 
 
Agenda 
Verwelkoming nieuwe kandidaten  
Wij verwelkomen en maken kennis met 2 nieuwe leden, nl. Sarah Ricour en Philippe Soudan.  
Zowel Sarah als Philippe zullen zetelen als geïnteresseerde burger.  
 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Evaluatie activiteit t.g.v. dorpsfeesten dd. 25/08/2019  
Dank aan alle sportraadleden voor de hulp tijdens de dorpsfeesten.  
Daling van het aantal deelnemers t.o.v. 2018: nu 151 deelnemers (rekening houdend met de aankoop van 
3 drankkaarten) toen 239 deelnemers. 
Invullen doodle hulp binnen jeugdraad verliep wat stroef → we kijken of er in 2020 opnieuw met hen kan 
samengewerkt worden.  
Afspraken met firma waren correct + de scheur in het 2e deel van de attractie werd gecompenseerd. Firma 
gaf 75% korting.  
 
Evaluatie Kids Run 2019 – 27/09/2019 
Dank aan de LO-leerkrachten, Jean-Marie en Maxime voor hun hulp vooraf en tijdens de Kids Run.  

• Vlotte voorbereidingen 

• Verbeterde aankomst lus behouden + extra lint voorzien om de supporterszone af te bakenen  

• Inzet van 2 politieagenten was zeer goed om het verkeer in goede banen te leiden.  

• 15’ later starten was ideaal en sloot aan bij het einde van de schooldag. 

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

• Afbeelding ‘parkeerverbod’ toevoegen op de documenten ‘doorgang vrijhouden + ‘Kids Run ../09/2020’ 

• Volgend jaar beslissen of we al dan niet gratis appels bedelen.  

• Mooi artikel ‘Het Nieuwsblad’ + ‘Editie Pajot’ 

• Tent/stand ouderraad: zorgde voor wat animatie.  
Nadeel: Leerlingen liepen heen en weer. Leerkrachten hadden hier moeilijk zicht op. (veiligheid, 
gezondheid,…) 

 
Bespreking activiteit najaar bowlingnamiddag 50+ op 16/11/2019 
Vastgelegde datum: zaterdagnamiddag 16/11/2019 
Nancy reserveerde bij Bowling De Kaai, de gekende formule: 3 banen + 2 spelletjes + mattentaart en koffie 
voor een prijs van ± € 12 /pp. 
Er wordt aan de deelnemers een bijdrage van € 10 gevraagd (vervoer, formule bowling, verzekering). 
 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het vervoer van de deelnemers door onze 
buschauffeur.  



Het ontwerp van de flyer, de uren en inschrijvingsdatum worden besproken. Nancy past de flyer aan: 
bowlingnamiddag ook in samenwerking met seniorenraad vermelden. Eventueel logo seniorenraad 
toevoegen.  
Nancy mailt ook de flyer naar de voorzitster van de seniorenraad.  
 
Welke sportraadleden gaan er al mee? Maxime, Jean-Marie, Annemie W. en Nancy. 
Indien er nog sportraadleden wensen mee te gaan, geven jullie best een seintje aan Nancy.  
 
Bespreking opleiding ‘reanimatie en defibrillatie’ door Het Rode Kruis op 13/11/2019  
Net zoals in 2016 zou de bowlingflyer combineert worden met de opleiding reanimeren en defibrilleren.  
Laatste opleiding dd. maart 2018. 
Gezien het belang van deze opleiding wordt er voorgesteld om deze open te stellen voor inwoners, 
sportclubs, personeel, … zodat alle plaatsen ingevuld worden.  
Sportraadleden die interesse tonen om deze opleiding te volgen, contacteren Nancy.  
 
Bespreking en toelichting subsidieverdeling sportclubs (werkingsverslag 2018–2019) 
Na het ontvangen van de ingediende werkingsverslagen - 2018-2019 - 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. (Just 2 Dance bezorgt deze week 
nog de flyer van de winterstage, zoniet is dit te laattijdig).  
 
De algemene vergadering van de sportraad geeft unaniem een gunstig advies over de subsidieverdeling 
aan de sportclubs voor het werkingsverslag 2018-2019. 
 
Info aan de sportclubs: verantwoording werkingsjaar september 2019 – augustus 2020 op basis van het 
‘huidige’ subsidiereglement (= subsidiereglement 2014-2019).  
Nancy en Annemie maken op basis van het werkingsverslag 2019-2020 de berekeningen voor beide 
subsidiereglementen.  
 
Sportsubsidiereglement 2020-2025 
Nancy bezorgt de laatste versie van het overlegmoment aan Philippe en Sarah. (zie bijlage overlegmoment 
3) 
 
Gelet op het voorstel nieuw basis sportsubsidiereglement vanuit de werkgroep Intergemeentelijke 
Sportregio Pajottenland, rekening houdend met de input van een aanwezige afgevaardigde vanuit Sport 
Vlaanderen. 
Gelet op de gunstige evaluatie op de stand van zaken door dhr. Dirk Heylen (Sport Vlaanderen) dd. 
19/07/2019.  
Gelet op het feit dat er op de laatste versie van het overlegmoment geen opmerkingen/aanvullingen 
werden gegeven door de sportraadleden (deadline 10/09/2019).  
 
De algemene vergadering van de sportraad geeft unaniem een gunstig advies over het nieuwe 
sportsubsidiereglement 2020-2025. 
 
Nancy maakt een eindontwerp over aan het schepencollege. (Bijlage: eindontwerp) 
 
Info aan de sportclubs: verantwoording werkingsjaar september 2020 – augustus 2021 op basis van het 
‘nieuwe’ subsidiereglement (= subsidiereglement 2020–2025). 
 
Ideeën activiteiten 2020 

• Uitwerken intergemeentelijke warmathon (2021) 

• Er zou geen wintermarkt gepland worden 

• Wandelvoetbal i.s.m. andere adviesraden 

• Activiteit in kader van de 10.000-stappenclash 

• Opendeur/sportdag met verschillende clubs 

• Mogelijke activiteiten i.s.m. jeugdraad: dorpsfeesten + lasershoot 

• Kids Run in kader van de Vlaamse Veldloopweek voor scholen 



• Start to – reeks 

• Initiatie curve bowls 

• Hockey 

• Uitwerken van een fietsomloop  

• Onderhoud bestaande loopomlopen (Akrenbos + Bever) 

• Teambuilding sportraad – voorjaar 2020 (Maximum budget moet nog vastgelegd worden) 
 
Schepen Maxime neemt deze voorstellen mee naar het overleg met de voorzitters van de adviesraden.  
Hij heeft feedback op de volgende vergadering. Hierop wordt ook een periode per activiteit vooropgesteld.  
 
Allerlei 

• Engagementsverklaring sportclubs 
De afgevaardigden van de Petanqueclub en de Gezinssport vervolledigen de 
engagementsverklaringen. Nancy bezorgt hen een digitale versie.  
 

• Idee intergemeentelijke warmathon 
Nancy geeft feedback van de gehouden overlegmomenten met schepen Maxime, financieel 
directeur en de sportambtenaren van de gemeenten Galmaarden en Herne. 
(Bijlage: verslag intergemeentelijk overleg) 
 
Sportraad stelt voor om: 

o lopers ook aan te trekken. Zij kunnen bijvoorbeeld 30’ voor de start van de wandelaars 
vertrekken; 

o bij de uitwerking ook ACP te betrekken (eventueel via Bea Ricour);  
o Goede doel: kom op tegen kanker 

Meter/peter vanuit KOTK: voorwaarden, ondersteuning promo, flyer, enz.  
o Beroep te doen op de kennis en ervaring ’t communiteit, organisator activiteiten dag t.v.v. 

KOTK dd. 2015.  
 

• Sportraadkledij nieuwe leden sportraad 
Ines neemt contact op met de firma Grafido om de sportraad shoftshell jassen voor de nieuwe leden 
te bestellen. Ines neemt de maten op.  
Melanie neemt contact op met de firma Pimp it up en informeert naar mogelijke modellen en prijzen 
voor nieuwe T-shirts.  
Totaalprijs zal bepalen of we individueel iets bijdragen of niet.  
 

• Jean-Marie deelt mee dat het WK kaatsen zal plaatsvinden van 02/08 tot 08/08/2020 in Ath.  
16 verschillende landen nemen deel waaronder de toppers uit Columbia, Argentinië, Mexico,… 
 

• Sportinfrastructuur voor inwoners: uitkijken naar een Multi sportterrein? 
Vaste kaatswand op kaatsterrein zou een fundering van ± 1,5m x ± 1 m hebben. Eén kaatsmuur zelf 
heeft een hoogte van ± 6m en een breedte van ± 5m. 
 

• Sportzaal Ter Plasbeek 
Gezinssport Bever vraagt naar de mogelijkheid tot gratis gebruik van de zaal. Schepen Maxime en 
voorzitster Annemie lichten toe dat er al een voordeeltarief gehanteerd wordt aan de Beverse 
verenigingen en dat het gratis gebruik niet mogelijk is omwille van de exploitatiekosten.  
 
Schepen Maxime meldt dat hij de opbergruimte van de zaal herbekijkt. Een kleedkamer zou als 
extra opbergruimte dienen, zodoende de goals van Handballclub Silly niet meer hinderen. 
 

• Inventaris sportraadmateriaal  
Nancy bezorgt bij het verslag een inventaris van het sportraadmateriaal. Dit materiaal kan door de 
sportverenigingen kan geleend worden. 
Let wel op: Sportclubs die hiervan gebruik wensen te maken, dienen dit tijdig aan te vragen en 
afspraak te maken. (Bijlage: inventaris sportraadmateriaal) 
 

• Sociale media: Facebookpagina Sportraad Bever 
o Suggestie om aankondigingen wedstrijden/uitslagen sportclubs 
o Kevin update de beheerders van de pagina.  



 

Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op maandag 25/11/2019 om 19u30. 


