
Verslag algemene vergadering sportraad 20/01/2020 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,     geïnteresseerde burger 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,   geïnteresseerde burger  
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 
Sarah Ricour,       geïnteresseerde burger  
Annemie Ricour,      afgevaardigde sportclub 
Maxime Vanholder schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,    afgevaardigde sportclub 
Wendy Van De Meerssche,     geïnteresseerde burger 
Tonny Spruyt,       afgevaardigde sportclub  
 
Agenda 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Sportprogramma 2020: Stand van zaken + uitwerking eerstkomende activiteiten 

1. Nodige info teambuilding sportraad op 16/02/2020 

• Afspraak: zondagochtend om 9u45 aan het gemeentehuis. Einde van de activiteit schat men 
omstreeks 15u. 

• Mee te brengen: eetbord, mes, lepel, vork, flesje water, eventueel reservekledij + douchegerief 

• Kledij: sportkledij aantrekken, misschien best een short onder lange broek voorzien, 
indoorsportschoenen, sportraadkledij 

• Vooraf ontbijten 😊 

 
2. Start to badminton i.s.m. Gezinssport Bever 

Deze werkgroep kwam samen en licht hun concept toe.  
Sportraad Bever bespreekt en komt tot het volgende resultaat:  

• Initiatie op donderdagavond van 19u tot 20u30 en dit gedurende 6  weken, startend na 
paasvakantie.  
Data: 23/04, 30/04, 07/05, 14/05, 21/05 en 28/05/2020. 

• Nancy reserveert de sporthal + geeft de geprikte data door voor de sportverzekering.  

• Initiatie les is opgebouwd uit 1 uur uitleg en 30 minuten spel. 

• Lesgever: Sébastien zou de initiaties kunnen verzorgen. Annemie, Nancy en Maxime kijken de 
overeenkomst voor vrijwilligersvergoeding na.  

• Gezinssport Bever raadt aan om nieuwe griptape te voorzien op de badmintonrackets van 
Sportraad Bever. De club gebruikt het badmintonmateriaal van Sportraad Bever tot na de initiatie 
(nog steeds in het bezit van opendeurmoment Gezinssport Bever dd. 12/01/2020 ll.). 
Extra badmintonrackets kunnen eventueel geleend worden via Sport Vlaanderen en/of aangekocht 
worden. Nog te bespreken.  

• Initiatie voor inwoners vanaf 18 jaar. Indien men merkt dat er toch interesse is voor kinderen, kan dit 
nog bekeken worden om in het 2e semester een initiatie voor kids aan te bieden.  

• Gezinssport Bever voorziet zelf om de kantine te bemannen en drank te voorzien. Zij bekostigen dit 
zelf, uiteraard spreekt voor zich dat de opbrengt toekomt aan Gezinssport Bever. 

• De sporthal laat toe om maximum 12 deelnemers  

• Tarief? € 15 per deelnemer voor het totaalpakket.  

• Flyer? – wordt ontworpen door Annemie W.  
o Organisator? Sportraad Bever i.s.m. Gezinssport Bever 
o Wat? Initiatie gedurende 6 weken 
o Waar? Sporthal Ter Plasbeek  



o Wanneer? Elke donderdag vanaf 23/04/2020 tot en met donderdag 28/05/2020 
telkens van 19u tot 20u30.  

o Info?  
Sportkledij + sportschoeisel / flesje water?  
Prijs per deelnemer? Totaalpakket kost € 15 
Leeftijd? Vanaf 18 jaar 
Te vermelden? Verplichte voorinschrijving via sportdienst Bever + inschrijving geldig 
na ontvangst deelnameprijs + plaatsen zijn beperkt  

• Flyer planning + bedeling:  
Flyer ten laatste klaar tegen paasvakantie en zal bedeeld worden tijdens de paasvakantie door B-
post.  
 

3. Afspraken onderhoud bestaande loopomlopen + extra loopomloop creëren (of een lus) 
Er wordt voorgesteld om de bestaande loopomlopen te onderhouden en te herspuiten.  
Ook het idee om een nieuwe loopomloop te lanceren neemt de werkgroep mee. Zo kan er 
bijvoorbeeld een wedstrijd aan de nieuwe loopomloop gekoppeld worden: foto/selfie + werken met 
hashtags.  
!!! Gewestweg: steeds voor borden en markeringen goedkeuring vragen aan AWV.  
 
Werkgroep komt samen op maandag 24/02/2020 om 19u.  
 

4. Wandelvoetbal i.s.m. seniorenraad 
Voorzitster Annemie raadt deze werkgroep aan om binnenkort al eens samen te zitten met partner 
Seniorenraad.  
 

5. Wandeling – deelname aan 41e Nacht van Vlaanderen 19-20/06/2020 te Torhout 
Website: www.nvv.be/wandelen  
Dit werd mee opgenomen in ons sportprogramma 2020.  
Sportraad zou inschrijvingen deelnemers bundelen en bus inleggen voor de deelnemers. 
Philippe deed de nodige opzoekingen en geeft volgende info: 

• Info afstanden + start: er wordt voorgesteld om volgende 2 afstanden aan te bieden: 10 km en 
21km. Deelnemers voor de 21km zullen een ander wandelritme aanhouden dan die van de 10 km.  
Er wordt vertrokken in groep om 20u15 → Dit wil zeggen dat men vanuit Bever met de bus 
omstreeks 18u dient te vertrekken. Terug in Bever rond 3u30 ’s nachts. 
 

• Info busmaatschappij:  
Kostprijs voor bus van 45 personen: € 575 
Kostprijs voor bus van 35 personen: € 545 
Extra: per uur dat er bij komt rekent men € 30 aan 
Ten laatste 2 weken voor event kan de bus nog gereserveerd worden.  
 

• Info inschrijving:  
Kostprijzen voorinschrijvingen:  
10 km = € 6 - 20 km = € 8 + T-shirt 
Kostprijzen inschrijvingen dag zelf zijn mogelijk maar duurder: 
10 km = € 8 - 20 km = € 10 

 
Sportraad Bever bespreekt en maakt volgende eerste afspraken:  

• Activiteit tijdig bekend maken met een duidelijke informatieve flyer. Afhankelijk van de respons al 
dan niet beslissen of men deelneemt aan deze activiteit.  

• Betalen bij inschrijving 

• Inschrijven bij sportdienst, en dan als groep inschrijven voor de 2 afstanden.  

• Sportverenigingen, adviesraden,… aanspreken en aanmoedigen tot deelname.   

• Navragen of gebruik van de gemeentelijke schoolbus en inzet buschauffeur niet mogelijk is voor 
deze activiteit.  
 
 

Sportprogramma: extra ideeën 

• Sportraadlid Philippe had het idee om een Beverse wandelgids samen te stellen.  
Concept:  

http://www.nvv.be/wandelen


o Hantering: Verschillende afstanden van routes en/of verschillende lussen die op elkaar 
kunnen aansluiten 

o Geocache, speeltuinen, rustbanken, picknickbanken zeker vermelden. 
o Duidelijk meegeven welke route(s) er buggytoegankelijk zijn met eventueel de periode 
o Bezienswaardigheden kort vermelden  
o Philippe, Jean-Marie en Annemie werken dit verder uit. Nancy bezorgt aan hen de parcours 

van de wandelingen van de 10.000-stappenclash dd. 2018 + fietsroute van Klimax dd. 2013.  
o Kopiëren en bundelen kan via gemeente ondersteunt worden.  

 

• Sportraadleden Kevin en Timothy kwamen daarnaast ook op het idee om een fietsuitdaging te 
lanceren.  
Concept:  
o Uitdaging zoals bij de bestaande 2 loopomlopen. Snelste tijd man en snelste tijd vrouw via 

Strava. 
o Uitdaging: 20x Burghberg beklimmen en afdalen. 

Start: beneden Burghtberg, wanneer men boven is omdraaien en afdalen. 
o Sportraadlogo + pijlen aanbrengen aan de voet en aan de top van de berg. Kevin en Timothy 

gebruiken het materiaal en brengen dit in orde. Nancy zet alles klaar.  
o Aankomst boven op Burghtberg 
o Idee geschenk winnaars: bon Fides. 
o Uitdaging lanceren via Facebookpagina Sportraad Bever en eventueel een paar affiches om 

uit te hangen bij de lokale handelaars.  
o Extra te vermelden: helm, fluokledij, verlichting, wegcode respecteren, deelnemen op eigen 

risico 
o Nancy informeert of het bord ‘U rijdt…. Km’ niet tijdelijk aan de top kan geplaatst worden.  
o Er wordt een originele naam voor de uitdaging bedacht.  

 
 
Allerlei 

• Gezinssport Bever deelt fier mee dat zij de oorkonde ‘Super label jeugdsportproject 2019’ – van 
basic tot best - mochten ontvangen. Hiervoor mocht de sportvereniging ook gratis sportmateriaal 
ontvangen.  
 

• Voorzitster Annemie deelt mee dat dhr. Michel Debleser mondeling zich kandidaat stelt.  
Sportraad Bever stelt voor dat de reeds aanwezige sportclubafgevaardigde Timothy eens overlegt 
met Michel om duidelijkheid te scheppen.  
 

• Opleiding reanimeren en defibrilleren door het Rode Kruis.  
Nancy deelt mee dat de Franstalige opleiding plaats heeft op 05/02/2020 van 19u tot 22u in GBS 
Ak’Cent. Sportraadleden Patrick en Sébastien wensen zich alsnog in te schrijven.  
Een datum en lesgever voor de (uitgestelde) Nederlandstalige opleiding dient nog gegeven te 
worden door het Rode Kruis.  
 

• STAVAZA Sportraadkledij nieuwe T-shirts sportraad 
Sportraadlid Melanie heeft enkele T-shirts van het merk ‘B&C’ opgehaald bij de firma ABC 
Meerbeke.  
Sportraad Bever stelt voor dat zij voor de definitieve kleurkeuze van de T-shirts een doodle 
opmaakt. Zij brengt pasmaten mee naar de teambuilding van 16/02/2020 a.s. 
Ontwerp T-shirt:  
Voorzijde links: SPORTRAAD BEVER  
Rugzijde: logo sportraad in het groot 
Kleurbedrukking: wit/goud (afhankelijke van de kleurkeuze T-shirts) 
Prijsofferte bezorgt de firma haar nog.  
 

• STAVAZA Intergemeentelijke warmathon 
Werkgroep komt samen op 12/02/2020 om 19u30 in ’t Platteland. 
Stand van zaken is momenteel nog steeds ongewijzigd.  
Werkgroep kijkt na wat mogelijkheden zijn, of het concept al dan niet herzien wordt en of de 
warmathon gemeentelijk/intergemeentelijk georganiseerd wordt.  
Parcours over 3 gemeenten zou ± 28km zijn + over/op gewestwegen.  



Nancy bezorgt aan de werkgroep het eerste concept van de 3 sportdiensten (Bever-Galmaarden-
Herne).  
Melanie en Annemie R. brengen hun draaiboek mee naar de afspraak.  
 

• Verlenging samenwerkingsovereenkomst/label Hartveilige gemeente 2020-2022 
Nancy deelt mee dat zij het nodige voor de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst 
tussen het Rode Kruis Vlaanderen en de Gemeente Bever zal doen.  
 

• Tournee minerale (mail Bianca + logo) 
Verspreidt via Facebookpagina Sportraad Bever. Nancy mailt dit ook naar alle Beverse 
sportverenigingen. 
Mail Logo Zenneland: 
Om Tournée Minérale extra in de kijker te zetten bij de sportclubs in onze regio, organiseert Logo 
Zenneland dit jaar een wedstrijd. Hoe gaat dat in z'n werk? Heel simpel: 
o De sportclub organiseert een actie in het kader van Tournée Minérale 
o Foto's van hun actie sturen ze door naar info@logozenneland.be 
o De foto's verschijnen op de Facebookpagina van Logo Zenneland 
o Tot en met 5 maart kunnen sporters en supporters de foto's liken 

De sportclub die op het einde van de rit het meeste aantal likes heeft verzameld, wint nieuwe 
drinkbussen voor de hele club. 
Zetten jullie deze actie kracht bij door het stappenplan (in bijlage) te delen op jullie 
Facebookpagina? Bedankt! 

 
Mail van Preventiemedewerker Bianca:  

Bekendmaking campagne bij jullie sportclubs met de beleefde vraag om de kantines te voorzien 
van promomateriaal. Daarbij ook de vraag of zij bereid zijn om een leuk initiatief te doen zoals 
gratis water aanbieden, mocktail op de kaart zetten in februari, minerale hour ..... Ook de 
sporthallen worden in rekening genomen.  

Ik heb vandaag 39 toolboxen (NL) besteld. Er waren niet meer genoeg toolboxen in voorraad. Van 
zodra ik dat ontvang, krijgen jullie een mailtje van mij. Sportclubs die interesse hebben, kunnen het 
materiaal bij jullie afhalen. Ik breng het materiaal naar jullie of naar de sportregio vergadering. Kan 
deze info ook meegenomen worden naar de eerstkomende sportraad in jullie gemeente?  

LOGO ZENNELAND biedt gratis drinkbussen aan voor de sector sport, als de club een initiatief 
neemt. Je kan hiervoor contact nemen met LOGO. https://logozenneland.be/content/contact-12 

Verder wil ik jullie graag verwijzen naar de website en facebook evenement: 
https://www.tourneeminerale.be/nl/nieuws/Tournee-Minerale-editie-2020 
https://www.facebook.com/tourneeminerale/ 

De kernwoorden voor de campagne zijn SOCIAL en MULTIPLIERS. Er wordt sterk ingezet op 
teams (met je collega's of vriendenkring een maand geen alcohol drinken, richt een team op).  

• Sportraad Bever neemt nogmaals kennis van de gekende problematiek, nl. het te kort aan 
infrastructuur, het optimaal benutten van de gemeentelijke infrastructuur, opbergen materiaal in 
kasten/container. Sportraad Bever adviseert het schepencollege om duidelijkheid hierin te 
scheppen. Een uniform gebruikersreglement voor alle verenigingen en voor alle infrastructuur zou 
hierbij helpen.  
Daarnaast contacteert schepen Maxime de Handballclub Silly omtrent de goals die worden onder 
gebracht in de opbergruimte van de sportzaal.  

• Sport Vlaanderen – Financieringsmogelijkheden sportinfrastructuur.  
Voorzitster Annemie/sportraad raadt het schepencollege aan om zich hieromtrent toch tijdig te 
informeren om mogelijks toe te passen op korte/lange termijn. De verschillende 
financieringsmogelijkheden worden best proactief bekeken.  
https://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/ondersteuning/subsidiering-sportinfrastructuur/ 
 

http://www.tourneeminerale.be/
mailto:info@logozenneland.be
https://www.facebook.com/logozenneland/
https://logozenneland.be/content/contact-12
https://www.tourneeminerale.be/nl/nieuws/Tournee-Minerale-editie-2020
https://www.tourneeminerale.be/nl/nieuws/Tournee-Minerale-editie-2020
https://www.facebook.com/tourneeminerale/
https://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/ondersteuning/subsidiering-sportinfrastructuur/


• Er wordt nogmaals meegedeeld dat info/activiteiten van de bij Sportraad Bever aangesloten 
sportclubs eerst op de Facebookpagina van de sportclub geplaatst wordt en pas daarna op de 
facebookpagina van Sportraad Bever te delen.  

 

Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op maandag 09/03/2020 om 19u30. 

 
 


