
Verslag algemene vergadering sportraad 25/11/2019 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,     afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,   afgevaardigde sportclub  
Kevin Buyl,       afgevaardigde school 
Timothy Daubie,      afgevaardigde school/voetbal 
Melanie Denaeyer,       afgevaardigde sportclub 
Georges Sauvage,       plaatsvervanger sportclub 
Philippe Soudan,       geïnteresseerde burger 
Sébastien Phillippin,       afgevaardigde sportclub 
Patrick Capiau,      afgevaardigde sportclub 
Tonny Spruyt,       afgevaardigde sportclub  
Sarah Ricour,       geïnteresseerde burger  
Maxime Vanholder schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,    afgevaardigde sportclub 
Wendy Van De Meerssche,     geïnteresseerde burger 
Annemie Ricour,      afgevaardigde sportclub 
 
Agenda 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Evaluatie 1e Nederlandstalige opleiding reanimeren en defibrilleren dd. 13/11/2019 
1e opleiding met 17 deelnemers goed verlopen. Een 2e Nederlandstalige opleiding wordt gegeven op 
woensdag 11/12/2019. (zelfde locatie en zelfde uren – inwoners zijn op de hoogte. 
Sportraadlid Patrick Capiau wenst zich alsnog in te schrijven. Nancy doet het nodige.  
 
Een Franstalige opleiding wordt vastgelegd wanneer Het Rode Kruis een lesgever vindt. 
Eventueel proberen een lesgever te vinden via La Croix Rouge.  
 
Evaluatie bowlingnamiddag 50+ dd. 16/11/2019  
8 deelnemers, 3 sportraadleden.  
Fijn om kennis te maken met nieuwe gezichten, vlot verloop en tevreden deelnemers. 
Deze activiteit binnen enkele jaren nog eens herhalen.  
 
Installatie sportraad + functies aanduiden  
Dhr. Jean-Marie Krikilion verontschuldigde zich, zijn plaatsvervanger dhr. Georges Sauvage was aanwezig 
en overhandigde een volmacht tot stemming.  
 
In geheime zitting werd mevr. Annemie Wielant verkozen tot voorzitter; dit met 9 ja stemmen en 0 neen 
stemmen. Annemie Wielant was de enige kandidaat voorzitter.  
 
Alle leden gaan akkoord dat de stemming van de overige functies mondeling gebeurt. 
 
In openbare zitting werd dhr. Jean-Marie Krikilion opnieuw verkozen tot ondervoorzitter/secretaris, dit met 
9 ja stemmen en 0 neen stemmen.  
 
In openbare zitting werd mevr. Ines Van Ruyskensvelde opnieuw verkozen tot penningmeester, dit met 
9 ja stemmen en 0 neen stemmen. Ines Van Ruyskensvelde was de enige kandidaat penningmeester.  
 



Samenstelling sportraad voor de legislatuur 2019-2024:  

Naam en 
voornaam 

Vertegenwoordiging Functie Plaatsvervanger 

Buyl Kevin School GBS Ak’Cent  Daubie Timothy 

Capiau Patrick Gezinssport Bever  Philippin Sébastien 

Daubie Timothy KEXC Bever   

Duyms Nancy Deskundige - 
ambtenaar 

  

Krikilion 
Jean-Marie 

Peloteclub Bever Ondervoorzitter/secretaris Sauvage Georges 

Ricour Annemie Just 2 Dance  Denaeyer Melanie 

Ricour Sarah Geïnteresseerde 
burger 

  

Soudan Philippe Geïnteresseerde 
burger 

  

Spruyt Tonny De 
Petanquevrienden 

 Ransbotyn Willy 

Van De 
Meerssche 
Wendy 

Geïnteresseerde 
burger 

  

Van 
Ruyskensvelde 
Ines 

Geïnteresseerde 
burger 

Penningmeester  

Vanholder 
Maxime 

Deskundige – 
Schepen 

  

Wielant Annemie  Voorzitter  

 
Timothy hoort binnen de voetbalclub naar een mogelijke plaatsvervanger.  
 
Bespreking en advies uitbrengen ontwerp uniforme statuten adviesraden  
Het ontwerp wordt besproken.  
Enkele onduidelijkheden/bedenkingen werden gegeven:  

• 1 stem per groepering 

• Toetreden + stemgerechtigde geïnteresseerde burgers 

• Afwijking van de leeftijdsgrenzen, voor jeugd en senioren, lijkt onlogisch.  

• Per adviesraad specifiëren welke verenigingen er kunnen toetreden. Bijvoorbeeld: vereniging die 
sport beoefent/promoot = sportraad 

Nancy maakt van deze punten een advies en maakt dit over aan het college in zitting van 26/11/2019.  
Alle leden kunnen hun bedenkingen/opmerkingen nog bezorgen uiterlijk tegen woensdag 27/11/2019 aan 
Annemie W. en/of aan Nancy.  
Annemie W. bundelt alles samen en brengt dit ook ter sprake op het voorzittersoverleg adviesraden op 
woensdag 27/11/2019.  
 
Bespreking sportprogramma 2020: ideeën + feedback overleg voorzitters adviesraden  
Annemie Wielant woonde het overleg met voorzitters van de adviesraden bij dd. oktober 2019 en geeft 
feedback.  
De intergemeentelijke warmathon werd positief onthaald. Alle adviesraden kijken waar er kan 
samengewerkt worden.  
Op basis van het voorstel werkt sportraad Bever verder aan het sportprogramma 2020 en stelt een 
werkgroepje op voor elke activiteit.  
(zie aparte excelfile) 
De update van het sportaanbod neemt Annemie Wielant mee naar het volgende overleg met de voorzitters 
van de adviesraden dat doorgaat op woensdag 27/11/2019. 
 
Nancy en Annemie leggen het voorstel/vraag van Chiro Bever omtrent de wintermarkt 2020 voor. 
Sportraad Bever beslist unaniem om niet deel te nemen aan deze activiteit. Nancy brengt Chiro Bever op 
de hoogte.  



Allerlei 

• Hopsakee 2020 
De LO-leerkrachten plannen om geen gebruik te maken van het Hopsakee-materiaal in 2020. 

• Kevin stelt voor om ‘De sporttak in de kijker 2020’ te checken en eventueel kan hierop ingespeeld 
worden.  

• Nancy geeft aan Gezinssport Bever de aantallen mee van het badmintonmateriaal (eigendom van 
sportdienst/sportraad) dat kan gebruikt worden.  

• Problematiek: opslagruimte voor sport- en spelmateriaal 
Op de algemene vergadering van de sportraad dd. 25/11/2019 kaarten de sportclubs de gekende 
problematiek aan, nl. de opslagruimte van sport- en spelmateriaal. 
Zowel Just 2 Dance, Gezinssport Bever en de school dienen hun materialen elders op te slaan dan 
de locatie die zij huren/gebruiken om hun leden te laten sporten. 
 
Het materiaal dat zou opgeslagen worden (er is bijvoorbeeld een gratis aanbod van 
4 ping-pongtafels) mag gebruikt worden door de school/andere sportverenigingen. Het is dus zeker 
een pluspunt om het materiaal bij de sportzaal te stockeren. Daar dit advies reeds meerdere malen 
meegegeven werd door verschillende leden van de sportraad zou er dus wel degelijk naar een 
oplossing moeten gezocht worden. 
 
Sportraad Bever vraagt aan het bestuur of het mogelijk is om een gebouw die eigen is aan de 
gemeente te herbestemmen; of eventueel een mogelijkheid bestaat om een materiaalcontainer te 
huren/kopen en die op een eigendom van de gemeente te plaatsen.  
 
Sportraad Bever wenst een antwoord vanuit het college via de bevoegde schepen te ontvangen. 
 
Gezinssport Bever en Peloteclub Bever kijken samen of het al dan niet een voorlopige oplossing is 
om de pingpongtafels voorlopig onder te brengen in de kaatserskantine, dit wanneer het 
wedstrijdseizoen afgelopen is.  

• Sportraadkledij nieuwe leden sportraad 
Ines ontving de shoftshell jassen van de firma Grafido en deelt deze uit aan de nieuwkomers. 
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.  

• Idee intergemeentelijke warmathon 
Stand van zaken:  
Galmaarden vond het te prijzig.  
Herne wil dit tijdens de warmste week en evt koppelen aan andere initiatieven die binnen de 
gemeente georganiseerd worden.  
 
Sportraad stelt voor om: 

o Deelnameprijs voor wandeling te verhogen en het slotevent gratis aan te bieden.; 
o Werkgroep binnen sportraad; 
o Concreter algemeen voorstel brengen aan buurgemeenten Galmaarden en Herne; 
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.  

• Gezinssport Bever vraagt of enquête op de Facebookpagina van Sportraad Bever mag gepost 
worden. Sportraad Bever stelt voor om deze eerst op Facebookpagina van Gezinssport Bever te 
posten en daarna op de Facebookpagina van Sportraad Bever te delen.  
 

• Financiën: Ines geeft op de volgende vergadering een stand van zaken mee. 
 

• Nancy deelt mee dat de nieuwjaarsreceptie zal plaats vinden op vrijdag 10/01/2020. De officiële 
uitnodiging volgt nog.  
 

Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op maandag 20/01/2020 om 19u30. 


