
Verslag algemene vergadering sportraad 09/03/2020 
Aanwezigen:    
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,    afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,   geïnteresseerde burger  
Kevin Buyl,       afgevaardigde school 
Timothy Daubie,      afgevaardigde school/voetbal 
Melanie Denaeyer,       afgevaardigde sportclub 
Sébastien Phillippin,       afgevaardigde sportclub 
Sarah Ricour,       geïnteresseerde burger  
Annemie Ricour,      afgevaardigde sportclub 
Maxime Vanholder schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Annemie Wielant, voorzitter,     geïnteresseerde burger 
Wendy Van De Meerssche,     geïnteresseerde burger 
Patrick Capiau, (gemeld via Sébastien Philippin)  afgevaardigde sportclub 
 
Afwezig:  
Philippe Soudan,       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. Korte evaluatie teambuilding sportraad dd. 16/02/2020 
Nogmaals dank aan voorzitster Annemie voor het organiseren van de fijne teambuilding.  
Dat het budget meer geïnvesteerd werd in de sportactiviteit (minder in lunch) wordt zeer 
geapprecieerd.  

De afwezigen hadden ongelijk 😊. 

 
Kevin overhandigt de achtergebleven pijl. Sportraad Bever stuurt deze pijl terug naar de firma met 
een postpakket. Nancy doet het nodige.  
 

2. Korte evaluatie opleidingen reanimeren en defibrilleren 
In totaal volgden 33 mensen de opleiding (2x Nl, 1x Fr). 
Lesgevers namen voldoende de tijd om de cursisten te begeleiden in hun handelingen en eventueel 
te corrigeren. Dit is enkel mogelijk bij een beperkte groep.  
Het jammere is dat mensen zich inschrijven en niet verwittigen wanneer ze niet aanwezig kunnen 
zijn. Anders zouden deze plaatsen zeker ingevuld worden.  
Naar de toekomst toe eerst de lesgevers boeken zodat de data meteen kan meegegeven worden. 
 
Factuur voor de 3 opleidingen is intussen ontvangen, en zal vanuit het gemeentebestuur betaald 
worden (in kader van hartveilige gemeente).  
De attesten worden door Het Rode Kruis rechtstreeks aan de cursisten gestuurd.  
 
Sportraad Bever geeft de raad om met het resterende opleidingsbudget (gemeentebudget 
hartveilige gemeente) in het najaar nog een opleiding te organiseren.  

 
3. Stand van zaken en laatste afspraken Start to badminton i.s.m. Gezinssport Bever 

Er zijn enkele misverstanden ontstaan. Deze worden ter sprake gebracht en worden uitgeklaard.  
 
Opdracht – wijziging periode 

• Tijdens de sportraad (in zitting van 20/01/2020) werd er afgesproken dat Annemie de flyer zou 
ontwerpen en dat deze flyer zou bedeeld worden tijdens/net voor de paasvakantie. 
Het verslag, het ontwerp van de ‘Start to badminton’ en de Nacht Van Vlaanderen werd in één mail 
aan alle sportraadleden bezorgd (mail dd. 04/02/2020). Nancy ontving geen reactie op de flyers en 
ging er van uit dat deze in orde waren. 



• Het gemeentebestuur riep op om zoveel mogelijk informatie/flyers te bundelen en dan uit te sturen. 
Dit om de bedelingskosten van B-post te drukken, als je weet dat dit € 135 kost. Op 21 februari ll. 
kreeg Nancy de melding dat het gemeentebestuur verschillende gemeentelijke mededelingen zou 
verspreiden, en dit in de 1e helft van maart. Voorzitster Annemie en schepen Maxime werden 
gebriefd. Vorige week bezorgde het gemeentebestuur de gehele flyer aan B-post.  
Zoals gewoonlijk lanceerde Nancy de flyer naar de perscontacten en via de Facebookpagina van 
Sportraad Bever.  

• Sébastien deelt mee dat de lesgever voor de wekelijkse tafeltennis enkel op donderdag kan én dat 
de opsplitsing van de zaal onmogelijk was gezien het succes van de pingpong.  

 
Bekendmaking Pers 

• Tijdens de vergadering consulteren we nogmaals het artikel en blijkt dat de 1e wijziging foutief is: op 
21/04/2020 bevindt Sébastien zich in het buitenland en kan onmogelijk aanwezig zijn als lesgever.  
Hij deelt mij mee dat dit moet gewijzigd worden naar: 28/04/2020 t.e.m. 02/06/2020. De uren en 
opbouw lessen blijven ongewijzigd.  
Er wordt nagegaan wie de initiatiefnemer was binnen deze werkgroep, die Editie Pajot op de hoogte 
bracht. (buiten de weet van schepen Maxime, voorzitster Annemie en Nancy) 
Dit moeten we naar de toekomst toe zeker vermijden. 
Tot op heden werden activiteiten/wijzigingen door Nancy aangebracht bij de pers, dit als schakel 
tussen de adviesraad en het bestuur. 
Naar de toekomst toe, voor alle activiteiten in samenwerking met/door sportraad Bever, verlopen 
alle perscontacten/wijzigingen altijd via Nancy.  

 
Verder afspraken 

• Sébastien denkt dat Patrick de wijzigingen doorgaf aan Myriam voor de sportzaal. Nancy checkt 
voor alle zekerheid nog eens om verdere misverstanden en dubbele boekingen te vermijden.  

• Sportraad Bever adviseerde om  
o via Facebook de wijzigingen zoveel mogelijk bekend te maken, aangepaste flyers bij 

plaatselijke apotheek, kruidenierswinkel en bakker op te hangen. Sportraadleden delen dit 
zoveel mogelijk op Facebook; 

o Bij interesse/inschrijvingen van mogelijke deelnemers, zal duidelijk de wijziging worden 
meegegeven. 

o de sportverzekering te wijzigen; 
o het vrijwilligerscontact van de lesgever wordt gewijzigd en aangevuld waar nodig. Nancy 

brengt dit in orde, Sébastien tekent en bezorgt de nodige exemplaren terug aan Nancy. 
o Rekening te houden met het advies van Sébastien om maximum 12 deelnemers toe te laten 

(12 deelnemers = alle ruimte wordt benut). Inwoners van Bever krijgen voorrang! 
o Nancy bezorgt vooraf aan de lesgever de deelnemerslijst. De volmachthouders op de 

sportraadrekening controleren op regelmatige basis de sportraadrekening om na te gaan wie 
betaalde en wie nog niet.  

o Het badmintonmateriaal wordt kort besproken. Alle aanwezige leden kunnen zich erin vinden 
om wat extra materiaal aan te schaffen.  
Sébastien denkt nog 3 badmintonrackets en ‘echte’ pluimpjes nodig te hebben. Hij schat dat 
een badmintonracket ongeveer € 5 kost en dat de shuttles ongeveer € 12 per doosje kosten. 
Indien nodig zal ook nog griptape worden voorzien. 
Vooraf worden de kosten gemeld. Alle aankoopbewijzen worden bijgehouden en 
overhandigd om de gedane onkosten te recupereren.  

 
4. Stand van zaken onderhoud bestaande loopomlopen + extra loopomloop creëren (of een lus) 

Deze werkgroep is samen gekomen en bekeek de mogelijkheden om een extra loopomloop te 
creëren.  
Sarah en Ines lichten toe. 
Zo werden er 2 nieuwe voorstellen uitgewerkt, nl. een extra lus op de bestaande loopomlopen 
Akrenbos en Bever.  
Dit rekening houdend met drukke wegen, gewestwegen en gevaarlijke honden.  
 
Sportraad Bever adviseert om de uitbreiding op Akrenbos te realiseren. 
Motivering:  
eerste gerealiseerde omloop was destijds op het gehucht Akrenbos én de voorgestelde uitbreiding 
is de kortste van de twee uitgewerkte voorstellen.  



 
Sarah bezorgt een duidelijke uitstippeling van de route aan Nancy.  
Na advies sportraad en akkoord schepencollege zullen de bestaande loopomlopen opnieuw worden 
gespoten en de wordt de nieuwe lus gerealiseerd.  
 
Sportraad Bever vindt dat de attentie voor de snelste man/vrouw dezelfde mag blijven als voorheen. 
(mand producten lokale handelaars, zelfde budget). 
 
De extra lus zouden we spuiten in een andere kleur (fluo groen), dit om de routes en de 
gelijklopende stukken duidelijk te scheiden. Nancy deed de nodige bevraging.  
Hobbydrama Vanderlinden: blauw, rood, wit en geel - € 10,99 excl. BTW 
Niezen: fluo oranje, wit, fluo blauw, fluo geel, fluo roos, fluo rood en fluo groen - € 10,85 excl. BTW 
Sportraad Bever opteert voor de rode en fluogroene kleur bij de firma Niezen.  
Nancy bestelt.  
 

5. Stand van zaken Beverse wandelgids en deelname aan 41e Nacht van Vlaanderen 
19-20/06/2020 te Torhout 

Website: www.nvv.be/wandelen   
 

• Wandelgids:  
Toelichting door Jean-Marie 

o Idee om maximum 10 wandelingen die over gans Bever verspreid zijn (geen 
overlappingen) uit te werken. We zouden voor houten pijlen gaan met een houten 
wegwijzer (kleur wit). Op de wegwijzers zouden we enkel het symbool van de sportraad 
plaatsen en een symbool om de verschillende wandelingen aan te duiden (dit alles zou 
doormiddel van stickers gedaan worden). De pijlen zouden enkel op grondgebied van 
Bever komen te staan en ook niet op gewestwegen. 

o Het college gaat akkoord met het plaatsen van de pijlen (college in zitting van 11/02/2020). 
o Nieuws wandelknooppuntennetwerk: geen probleem om deze palen te gebruiken; Wel 

opletten op een paar instructies: 
Nieuwe bewegwijzering mag de knooppuntenbordjes niet afdekken, moet steeds onder de 
knooppuntenbewegwijzering worden aangebracht.  
Wij dienen zelf in te staan om dit te onderhouden. Zij brengen ons niet op de hoogte van 
ontbrekende/kapotte bordjes 

o Gebruik van houten pijlen voor de uitstippeling van de routes.  
Gemeentelijke activiteitenframe: kunststofpanelen en niet uit hout vervaardigd. 
Aankoopfirma: Publiburo uit Ninove 
Sportraad adviseert om misschien toch het gebruik van de houten pijlen af te wegen. 
Misschien kiezen voor andere materialen?  

o Hanteren verkoopprijs voor wandelgids.  
Sportraad Bever twijfelt of dit wel een goed idee is. Door de gids gratis aan te bieden, zijn 
de routes toegankelijker en geeft dit ook meer mogelijkheden om dit te promoten (op 
websites, Facebook plaatsen,…). Dit wordt op de volgende sportraad verder besproken.  

o Idee van inbinden van boekjes (zoals de vroegere eindwerken) met de routes en foto’s. 
Starten met een 50-tal boekjes te maken. 
Sportraad Bever stelt voor om in geval de wandelgids te verkrijgen is aan een tarief, om 
dan voor mooiere lay-out en druk te gaan. En eventueel de boekjes online bestellen.  

o Idee van stickers op de pijlen met logo en kenteken van de route. Voorlopig nog geen info 
opgevraagd van de stickers.  
Mogelijke leveranciers: Data Print Solutions, Grafido, SAVA,…  

o Lanceren van het meter-/peterschap voor het onderhouden van elke route. 
 
 

• Nacht van Vlaanderen:  
o 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.  

http://www.nvv.be/wandelen


o Het schepencollege ging akkoord met het gebruik van de gemeentelijke schoolbus, maar 
beide buschauffeurs kunnen niet die dag.  

o Er wordt voorgesteld om Bevernaars aan te spreken die beschikken over een geldige 
desbetreffende categorie op hun rijbewijs.  
Dit idee wordt afgewogen: kan dit voor de verzekering (vrijwilliger die met gemeentelijke 
schoolbus rijdt), wat met vergoeding, tachograaf, … 
Er wordt voorlopig afgesproken om op safe te spelen: afhankelijk van het aantal deelnemers 
toch opteren om het vervoer te laten verzorgen door een busmaatschappij.  

o Er worden A3 affiches uitgedeeld op de vergadering. Sportraadleden delen affiches uit bij 
lokale handelaars.  
 

6. Stand van zaken fietschallenge Burghtberg 
Deze uitdaging werd intussen al gelanceerd.  
Het digitale bord ‘U rijdt … km’ werd door de lokale politie geplaatst op de Burghtberg, dit in beide 
rijrichtingen. 
Stand van zaken:  
Voorlopig nog maar 1 mannelijke deelnemer die de uitdaging voltooide.  
We merken dat onze lancering op Facebook velen heeft bereikt, inclusief het delen en de reacties.  
Pas wanneer de weersvoorspellingen beter zijn, zullen meer mensen zich aan de uitdaging wagen.  



 
7. Stand van zaken intergemeentelijke warmathon 

Nieuws samenkomst werkgroep:  

“De klaver tegen kanker” 
 
Doel: Een Pajotse sportieve uitdaging  ten voordelen van “Kom op tegen Kanker”.   
Voorstel herwerkt concept uitgewerkt door Sportraad Bever : 

- Wat willen we bereiken ? : Een intergemeentelijk sportevenement in samenwerking met de 

gemeenten Herne, Galmaarden en Bever met een opbrengst voor het goede doel (hier eventueel 

Kom op tegen Kanker - KOK). 

- Waarom een sportieve actie? : gezondheid-gerelateerd, stress-verlagend, laagdrempelig, voor alle 

leeftijden. 

- Waarom KOK ? : kanker treft zeer veel mensen, goede overkoepelende organisatie vanuit KOK zelf 

(qua promotiemateriaal, ondersteuning, …). 

- Opbrengst ?: integraal naar het goede doel, geen winst voor de deelnemende verenigingen, sponsors 

en raden. 

- Waarom intergemeentelijk ? : aantal deelnemers/helpende handen veel groter, mogelijkheid om het 

delen van eventuele onkosten, materiaal, gemakkelijker qua logistiek (afsluiten van straten, politie, 

verzekering, …). Bevordering samenwerking tussen de verschillende gemeentediensten, sportraden, 

… . 

- Waarom “Klaver” ? : verschillende lussen over de 4 deelnemende gemeenten (Herne, Galmaarden, 

Tollembeek en Herne) – geluksbrenger (kan eventueel terugkomen in ons logo). 

Wat zou dit sportevenement juist aanbieden?  

• Wandelingen van verschillende afstanden (toegankelijk voor verschillende leeftijden/G-sporters)  

• Fietsroutes (toegankelijk voor verschillende leeftijden/G-sporters) 

• Loopomlopen (toegankelijk voor verschillende leeftijden/G-sporters) 

➔ in elke gemeente zouden er een aantal wandelroutes, fietsroutes en loopomlopen zijn zodat de 
verplaatsing naar een andere gemeente niet echt nodig is, maar zeker kan. 

Hoe zien we dit concreet? 
1) Centrale vertrek- en aankomt plaats : de activiteiten eventueel centraliseren in de buurt van de 

Herhout (Tollembeek), dit is een centrale plaats gelegen tussen de drie gemeenten. 

2) We hadden gedacht om een grote evenemententent te huren. Eventueel aan de weide van “Kermis 

Herhout”? Te bespreken met de eigenaar en kostprijs nakijken natuurlijk ! 

3) Deze plaats geeft ook de mogelijkheid om een start en/of slotactiviteit te organiseren.  

4) Het evenement best laten doorgaan in de lente (begin maart – april 2021). De kerstperiode lijkt ons 

een te drukke periode, met hoog risico op winterse weersomstandigheden. 

5) We zouden voor elke route een deelnameprijs vragen (later samen te bepalen) om een mooie 

opbrengst te hebben. 

6) Randanimatie voorzien voor jong en oud (te bespreken) – drank/eetstanden. 

7) Start/ slotmoment – zoeken van een peter/meter van onze actie ? 

8) We zouden in de mate van het mogelijke de onkosten van het evenement wensen te beperken 

dankzij sponsoring, uitlenen van materiaal bij de Provincie, steun in promomateriaal vanuit KOK, 

goodwill van bedrijven/inwoners,…. Maximale uitgave per gemeente te bespreken en vast te leggen ! 

Hoe gaan we dit verder bespreken/praktisch organiseren?  
Stap 1 : voorstel Sportraad Bever wordt gecommuniceerd naar de schepenen van sport en 
sportfunctionarissen in de verschillende gemeenten. 
Stap 2 : voorstel kan besproken worden binnen de verschillende schepencolleges en 
sportdiensten/gemeente. 



Stap 3 : feedback (deadline eind maart 2020) wordt gegeven vanuit de verschillende gemeenten naar de 
schepen van sport Bever (Maxime Vanholder) en/of naar sportdienst Bever (Nancy Duyms). 
Stap 4 : Indien positieve feedback vanuit alle gemeenten ivm de samenwerking, zal er een eerste 
vergadering gepland worden vanuit Bever met de schepenen, sport-functionarissen en voorzitters van de 
sportraden uit de verschillende gemeenten om het voorstel verder te bespreken, aan te passen en uit te 
werken (1ste vergadering midden maart 2020) .  
 Tijdens deze vergadering zal er ook een werkgroep samengesteld worden die dan verder de 

praktische zaken  zal uitwerken en coördineren (max. 2-3 personen vanuit elke gemeente).  

 Eventueel worden er verschillende werkgroepen samengesteld, bijvoorbeeld 1 voor het sportieve 

gedeelte en 1 voor op organisatie van het centrale trefpunt.  

 Afspraken qua vergaderagenda, locatie van vergadering en verslag moeten vastgelegd worden.  

 Bevraging naar vrijwilligers en oproep naar de verenigingen (wie/wat?). 

Stap 5 : Maandelijkse (frequentie kan aangepast worden) vergadering met de werkgroep (eventueel met 
een rotatie voor de vergader-locatie) en sportfunctionarissen/schepenen van sport.   
In parallel met stap 5 : regelmatige vergadering per gemeente met deelnemende verenigingen en/of 
vrijwilligers.  
 
Verdere bedenkingen : 
Qua sportaanbod :  

- Galmaarden heeft een grote atletiekclub (ACP) 

- Herne heeft een grote wandelclub (De Marktrotters) 

- Bever heeft een grote wieler/MTB-club (Klimax) 

 Deze als sportieve-pijlers gebruiken ? Eventuele samenwerking tussen verenigingen van dezelfde 

sporttak ? 

- Bever/Herne heeft reeds een actieve werkgroep die zich inzet voor KOK (’t Comiteit en de 

Rolmopsen) – zeker niet te vergeten in de organisatie ! 

Qua materiaal : 
- Bij gunstig advies, zouden we willen vragen aan elke gemeente welk materiaal ze eventueel ter 

beschikking hebben (tenten, tafels/stoelen, bar, muziekinstallaties,…) en deze op te lijsten.  

Qua sponsoring : 
- Na te vragen of sponsoring mag ? Schepen Maxime deed de bevraging en sponsoring is toegelaten 

tussen een openbaar bestuur en een privé-initiatief.  

 

Ander ondersteuning:  

Schepen Maxime deelt mee dat Sport Vlaanderen hierin kan ondersteunen. 

Melanie meldt dat ook Kom Op Tegen Kanker hier heel wat ondersteuning kan bieden, weliswaar onder hun 

bepalende voorwaarden.  

Qua verzekering : 
- Na te vragen hoe dit volledig te verzekeren (materiaal, medewerkers en deelnemers) 

Politie, brandweer en EHBO-post : 
- Bevraging nodig. 

Promotiemateriaal : 
- Ontwerp flyer door een lokale kunstenaar ? 

__________________________________________________ 



Sportraad Bever adviseert om: 

• Zeker Bevernaars of voorzitters verenigingen aan te spreken om dit project te trekken.  

• Eerst voorzitster Annemie in te lichten (Maxime) en pas daarna deze update voor te stellen aan de 
Pajotse buurgemeenten. Wij nodigen de bevoegde schepenen uit op/ of voor de aanvang van een 
sportraad en stellen hen dit voor. De bedoeling is dat de werkgroep al eens polst naar wat hun 
eerste indruk is; Of zij zich hierin kunnen vinden; En krijgen de opdracht om binnen hun gemeente 
mee opzoek te gaan naar mogelijke trekkers. 

• Overgaan tot plan B (= enkel Bever): wachten op de reacties van Galmaarden en Herne. 
 

8. Wandelvoetbal i.s.m. seniorenraad 
Kevin en Timothy zochten de spelregels op en delen mee dat voetbalterrein 1 bespeelbaar is. 
Er wordt meegedeeld dat zij de ingezaaide plaatsen op het terrein gaan vermijden.  
Sportraad Bever deelt mee dat we zorgen voor het sportieve deel en stelt voor dat de seniorenraad 
instaat voor alles errond. 
Er kunnen ploegen vooraf gevormd worden of op de dag zelf.  
 

9. Stand van zaken sportraadkledij: nieuwe T-shirts 
STAVAZA:  
Het laatst bezorgde logo is bruikbaar voor de firma.  
Melanie heeft pasmaten bij.  
Aanwezige sportraadleden geven hun maat door. 
Melanie contacteert de afwezige leden (Annemie, Wendy, Patrick, Philippe en Tonny) om met hen 
af te spreken.  
Prijzen? Kostprijs wordt geschat op € 13 per T-shirt  
T-shirt: merk B&C 
Sportraad Bever kiest voor Royal Blue, dit is een van de kleuren die voor alle frequente + grotere 
maten ter beschikking wordt gesteld.  
Opdruk: logo + tekst in witte kleur. Lettertype = Times New Roman  

 
Allerlei 

• Bespreking vraag deelnemers Start to run (dd. 2019) voor begeleiding verderzetting 5-10km. 
Nancy en Ines kregen verscheidene malen de vraag van de deelnemers start to run 0-5km, om 
begeleiding te voorzien voor de verderzetting van 5 naar 10 km.  
Sportraadleden horen bij de lopers in hun vereniging/vriendenkring. 
Ook wordt de tip aangehaald om dit te vragen aan de vroegere begeleider van de Start to run.  
 

• Feedback college omtrent sportruimte en opbergruimte 
Schepen Maxime deelt een andere mogelijke oplossing mee, nl. het tekenen van een goal op de 
muren door middel van verf (muur opbergruimte) en door houten latten (muur kantine). 
Pas daarna zullen de goals van Handballclub Silly worden verwijderd uit de sporthal.  
 

• Huishoudelijk reglement sportraad 
Schepen Maxime licht toe dat wij het huidige huishoudelijk reglement op de volgende sportraad 
gaan doornemen. Dit agendapunt wordt op de volgende vergadering besproken.  
 

• Toelichting wijziging werkingstoelage adviesraden  
Schepen Maxime licht de nieuwe werkingstoelage voor alle adviesraden (behalve Gecoro) toe.  

 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2019 waarbij de samenstelling van de adviesraden 
werd goedgekeurd en waarbij de uniforme statuten werden goedgekeurd; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur de werking van een adviesraad wenst te stimuleren door de 
toekenning van een basis werkingstoelage van € 200 per jaar; 
 
Overwegende dat de adviesraden evenementen of activiteiten kunnen organiseren, waarvoor extra 
ondersteuning is gewenst door het gemeentebestuur en dat 200 euro daarvoor een realistisch 
bedrag is; 
 
Overwegende dat het aangewezen is om het jaarbudget per adviesraad te plafonneren tot 600 euro; 
Overwegende dat de Gecoro geen werkingstoelage krijgt; 



 
BESLUIT met éénparigheid 
 
Artikel 1 :  
De werkingstoelage voor alle adviesraden, met uitzondering van de Gecoro, wordt als volgt 
goedgekeurd : 
 
Artikel 1 :  
De gemeenteraad legt volgende bedragen vast per adviesraad : 

- Een basis werkingstoelage van € 200 per jaar 

- Een maximum jaarbudget van € 600  

- Een maximale tussenkomst van € 200 per georganiseerde activiteit  

 
Artikel 2 :  
De geplande activiteiten worden minstens 30 dagen op voorhand doorgegeven aan het schepencollege 
met een gedetailleerde omschrijving van de activiteit.  

Dit kan op papier of via e-mail aan ann.sevenoo@bever-bievene.be . 
 
Artikel 3 : 
Uitbetaling van de toelagen moet als volgt gebeuren : 
De basis werkingstoelage (200 euro) wordt gestort op rekening van de adviesraad zonder bewijslast van 
onkosten. 

- Na elke activiteit bezorgt de adviesraad een schuldvordering aan de financiële dienst samen met de 

desbetreffende facturen. Daarna kan tot betaling overgegaan worden. 

 
Artikel 4 :  
Het resterend saldo van het maximum jaarbudget (600 euro) kan overgedragen worden naar het 
volgend werkingsjaar, mits schriftelijke aanvraag tot, en goedkeuring door het schepencollege. 
Op 31 december 2025 wordt het resterend saldo op 0 euro gezet. 
 

o Rekeningnummer sportraad: BE94 3631 8182 3914 
o Titularis: Sportraad Bever 
o Volmachthouders: Annemie, Jean-Marie en Ines 

 

• Gemeentelijk budget sport 
o Subsidies aan verenigingen: € 4400 
o Toelage: € 200 met een maximum van € 600 
o Werkingsbudget sport algemeen: € 5000 (sportraad, tussenkomsten, sportregio)  

er wordt ongeveer een budget van € 2500 gerekend voor sportactiviteiten.  
 

Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op maandag 04/05/2020 om 19u30. 

 
 

mailto:ann.sevenoo@bever-bievene.be

