
Verslag algemene vergadering sportraad 22/06/2020 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,     geïnteresseerde burger 
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:  
Philippe Soudan,       geïnteresseerde burger 
Wendy Van De Meerssche,     geïnteresseerde burger 
Patrick Capiau,      afgevaardigde sportclub 
Tonny Spruyt,       afgevaardigde sportclub  
 
Afwezig:  
 
Agenda 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Sportprogramma 2020 
Bespreking afgelaste activiteiten: verschuiven naar najaar indien mogelijk of verplaatsen naar 2021 

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

Sébastien deelt mee dat een verplaatsing van de lessenreeks moeilijk is. Wanneer men enkel 
speelt is er geen probleem, maar dubbel spel kan volgens de Covidmaatregelen nog niet.  
Sportraad Bever gaat unaniem akkoord om deze lessenreeks te verplaatsen naar begin 2021. 
 

2. Wandelvoetbal i.s.m. seniorenraad 
Ook voor deze geplande activiteit stellen de aanwezige leden voor om dit te verplaatsen naar 2021, 
zelfde periode. Kevin en Timothy brengen voorzitster seniorenraad, Marie-Jeanne, op de hoogte.  
 

3. Opendeurdag sportclubs 
Ook deze activiteit stellen we uit naar volgend kalenderjaar.  
 

4. Lasershoot 14+ i.s.m. jeugdraad Bever 
We weten niet wat het najaar brengt, we willen geen risico’s nemen. Daarom plannen we deze 
lasershoot (buiten) in het najaar 2021. Nancy brengt voorzitster jeugdraad, Kaat, op de hoogte.  
 

5. Nacht van Vlaanderen – Torhout  
De editie 2020 werd geannuleerd. De organisatie vermeldde reeds de nieuwe datum nl. vrijdag 
18/06/2021 vanaf 19u 
 

Stand van zaken lopend programma?  
 

1. Onderhoud bestaande loopomlopen + uitbreiding 
Eerstdaags zal dit in orde gebracht worden.  
We promoten dit via onze facebookpagina met een grappige foto/spreuk, ook wordt de uitbreiding 
opgenomen in het gemeentelijk infoblad. Begin juli wordt een nieuwe editie verspreid binnen Bever.  
 

2. Fietschallenge 20x Burghtberg  
In deze Coronatijd gingen meer mensen de uitdaging aan. Sportraadlid Kevin hield ons op de 



hoogte van de stand van zaken. We stellen vast dat er scherpe tijden zijn neergezet!  
 

3. Ontwerpen wandelgids 
Deze werkgroep zat helemaal niet stil. Er werden een 10-tal wandelingen uitgestippeld en 
bewandeld. Per wandeling wordt er een overzichtskaartje meegegeven, alsook de afstand van het 
parcours, wat voor begaanbare wegen het zijn, opmerkelijke bezienswaardigheden met een 
streepje cultuur en waar er rustbanken zijn.  
Bij het afstappen van de routes werd er op elke splitsing foto’s genomen, waarop we richtingpijlen 
plaatsten.  
Heel puik werk van deze werkgroep!  
 
We geven nog een paar kleine tips mee:  

• Wandelgids op degelijk, mooi en sterk papier afdrukken 

• Voorzien van een/meerdere doe-opdrachtje(s) voor de kinderen 
bv. Welke dieren heb je tijdens de wandeling allemaal gezien?  

• QR-code eraan koppelen. Melanie en Jean-Marie zoeken dit verder uit.  
 

Alvorens het drukken van de gids zal dit voorgelegd worden aan de cultuurraad en ook nog eens 
aan de sportraad.  
Planning: werkgroep hoopt om dit te finaliseren eind 2020. 
 

4. Intergemeentelijke warmathon 
Ook door de Coronapandemie werd er voor dit project geen verdere stappen meer ondernomen.  
Sportraadvoorzitster Annemie raadt schepen Maxime aan om de buurgemeenten Galmaarden en 
Herne op de hoogte te brengen.  
Schepen Maxime zal het verslag overmaken aan de bevoegde schepenen van Galmaarden en 
Herne van zodra de pandemie volledig voorbij is (momenteel is het ongepast).  
 

5. Sportraadkledij: nieuwe t-shirts 
Melanie stuurt een herinnering aan de firma. Ze neemt de kledij van Nancy (ontbrak) en Maurine 
(nieuw lid) nog mee op.  
 

6. Begeleiding verderzetting start to run: van 5-10km  
Nancy contacteerde Tanguy nogmaals. Hij wil gerust de begeleiding van de groep op zich nemen.  
Alvorens dit verder uit te werken polste Ines bij de laatste groep Start-to-runners. Hieruit blijkt dat 
ongeveer de helft niet meer loopt wegens te weinig tijd en/of blessures; ongeveer 3 personen lopen 
intussen de afstand; 1 persoon heeft nog interesse in de begeleiding.  
 
Sportraad Bever stelt voor om, gezien de weinige respons, dit niet verder te zetten.  
 
Nancy brengt Tanguy op de hoogte. Misschien kunnen we in de toekomst wel nog beroep doen op 
Tanguy wanneer de we start to run voor beginners opnieuw zouden aanbieden.  
Ines brengt het groepje via WhatsApp op de hoogte.  
 

Kids Run 25/09/2020  
In overleg met de leerkrachten L.O. van GBS Ak’Cent, zal ook dit jaar dezelfde vertrekuren en hetzelfde 
parcours worden aangehouden.   
Ook hier rekening houdend met de Covid-maatregelen. Indien nodig organiseren we een aangepaste loop 
binnen de ‘schoolmuren’, zodanig dat er geen ‘gevaar’ is. Gewoonlijk staan er veel supporters aan de 
eindmeet.  
 
Nancy brengt de lokale politie op de hoogte voor de begeleiding. (idem zoals in 2019) 
 
Allerlei 

1. Werkingsverslagen 2019-2020 sportclubs 
Iedereen ontving goed de documenten. Voorzitster Annemie roept op om alles zo juist mogelijk in te 
vullen, ook de Coronabevraging, zodoende er rekening mee te houden bij de evaluatie én een juiste 
simulatie te maken op het nieuwe subsidiereglement.  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.pinterest.com%2Fpin%2F766667536553103785%2F&psig=AOvVaw3gK96WAtVNkKLnsGpmZt9-&ust=1593092368750000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjIxvnJmuoCFQAAAAAdAAAAABAD


Indien vragen en hulp nodig, neem dan gerust contact op met Annemie W. en/of Nancy.  
 

2. Ondersteuning Vlaamse regering lokale sport-, cultuur- en jeugdwerksector – Covid 19 
De Vlaamse Regering besliste inderdaad om een Noodfonds van 87,3 miljoen euro toe te kennen 
aan de lokale besturen om daarmee de getroffen sport-, jeugd- en cultuurverenigingen te 
ondersteunen. 
Een bedrag van 83,9 miljoen euro werd verdeeld onder de gemeenten op basis van de verdeling 
van de sectorale middelen voor cultuur, jeugd en sport bij de toevoeging ervan aan het 
Gemeentefonds in 2018. De rest gaat naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie en naar 
specifieke subsidies voor enkele randgemeenten rond Brussel. 
In 2018 werd voor de gemeente Bever voor de sectoren jeugd, cultuur en sport 4.947,11 euro 
toegevoegd aan het Gemeentefonds. Dat is een aandeel van 0,004231 % van het totale bedrag van 
116.913.228,68 euro dat voor die sectoren werd toegevoegd aan het Gemeentefonds. Dat 
percentage toegepast op het bedrag van 83.993.210,86 euro van het Noodfonds, geeft het bedrag 
van 3.554,12 euro voor de gemeente Bever.  
 
Schepen Maxime deelt mee dat er een schrijven naar het bevoegde kabinet zal vertrekken. Hij 
bezorgt de modelbrief aan Annemie W. en Sarah.  
Voorzitster Annemie W. raadt aan om een deskundige aan te spreken voor een duidelijke visie en 
begeleiding voor de opmaak van een 10-jaren plan (Sport Vlaanderen/Ministerie). Dit om zoveel 
mogelijk in aanmerking te komen van alle voordelen en subsidiëring.  
 

3. Toetreding geïnteresseerde burger: Maurine Ricour 
Sportraad Bever neemt kennis van de kandidatuur van mevr. Maurine Ricour. 
Er zijn geen bezwaren tot toetreding, Nancy nodigt haar uit voor de volgende sportraadvergadering.  
 

4. Sportraad adviseert om een recent stratenplan (opname nieuwe woonwijken) te publiceren op de 
gemeentelijke website.  

 
 

Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op maandag 07/09/2020 om 19u30. 

 
 


