
Verslag algemene vergadering sportraad 07/09/2020 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,     geïnteresseerde burger 
Kevin Buyl,       afgevaardigde school 
Timothy Daubie,      afgevaardigde school/voetbal 
Melanie Denaeyer,       afgevaardigde sportclub 
Sébastien Phillippin,       afgevaardigde sportclub 
Georges Sauvage,       plaatsvervanger sportclub  
Tonny Spruyt,       afgevaardigde sportclub  
Philippe Soudan,       geïnteresseerde burger 
Sarah Ricour,       geïnteresseerde burger  
Maurine Ricour,      geïnteresseerde burger 
Annemie Ricour,      afgevaardigde sportclub 
Maxime Vanholder schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd: / 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,    afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,   geïnteresseerde burger  
Patrick Capiau,      afgevaardigde sportclub 
 
Afwezig: / 
 
Agenda 
Verwelkoming nieuwe kandidaat sportraad 
Wij verwelkomen en maken kennis met Maurine Ricour, zij zal zetelen als geïnteresseerde burger. 
 
Voorzitter Annemie Wielant deelt mee dat voortaan Wendy Van De Meerssche niet meer zal zetelen in de 
sportraad.  
Sportraadlid Ines heeft voortaan training op maandag, hierdoor zal zij nog weinig aanwezig zijn op 
sportraadvergaderingen. Na overleg met alle aanwezigen komt men opnieuw tot de vaststelling dat 
maandag een geschikte vergaderdag blijft.  
 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Sportprogramma 2020 

 
1. Kids Run – coronaproof 25/09/2020 

De leerkrachten L.O. stellen voor een loop op de 2 vestigingen te organiseren.  
De standaard loop op de site Bever-Centrum blijft ongewijzigd (traject heen wandelen, terug 
lopend), we proberen om voor zoveel mogelijk zelf in te staan voor alles. 
Voorstel site Akrenbos: leerlingen stappen/lopen deel van de lus. Concreet stappen zij via de 
hoofdweg richting zijbaan (Akrenbos 42), om zo lopend (vanaf een bepaald punt) een lus te maken 
(via woning Dirk en woning Fabrice) terug naar de vestiging. (Ook hier combinatie wandelen en 
stappen). 
 
Kevin en Timothy werken dit verder uit, zodanig dat er een concreet plan kan voorgesteld worden 
op het schepencollege van 09/09/2020.  
Eens het draaiboek is opgesteld, verwittigt Nancy de lokale wijkagent en seingevers.  

• Misschien de klassen van het 3e leerjaar op Akrenbos laten apart lopen, dit om de groep van 
maximum 50 leerlingen te beperken.  
In Bever-Centrum kunnen we zeker de opsplitsing meisjes/jongens per graad laten lopen.  

• Schooldirectie wijzigt de brief gericht aan de ouders.  

• GEEN supporters/toeschouwers toelaten! 

• Nancy wijzigt de brief gericht de bewoners langsheen beide parcours  

• Mededelingen Politie en medewerkers gemeente 

• Andere vrijwilligers zoveel mogelijk vermijden 

• Geen pers uitnodigen 

• Vertrekuren groepen: volgt (draaiboek)  



• Stoepkrijt kan van de school gebruikt worden.  

• Nancy vraagt het aantal leerlingen per klas op bij het schoolsecretariaat. Nancy stopt de 
gratis appels in zakjes per klas 

• Aanpak huldiging: kort in Bever-centrum en Akrenbos  

• Fietsen ontsmetten bij doorgeef, of dragen van handschoenen.  

• Voor- en achterlopers/vrijwilligers MET mondmasker 
 

• Kevin/Timothy:  
wisselbekers verzamelen 
micro + muziekbox school 
Startsein: fluitje 
Lln voorzien opnieuw hun eigen drinkbus (nu zeker) 
EHBO-kit van de school bezorgen aan seingevers/voorlopers/fietsers  
 

2. STAVAZA rangschikking deelnemers uitbreiding loopomloop 
Sarah geeft de voorlopige rangschikking mee.  
Maurine deelt mee dat ze dit promootte bij vrienden, zij zullen binnenkort deelnemen.  
Snelste vrouw: Maurine Ricour 
Snelste man: Lieven Foubert 
 
De huldiging zal gebeuren op het einde van dit kalenderjaar samen met de winnaars van de 
fietschallenge.  
 

3. STAVAZA rangschikking deelnemers fietschallenge 20x Burghtberg  
Kevin geeft de voorlopige rangschikking mee.  
Snelste vrouw: Maurine Ricour  
Snelste man: Raphaël Van Laethem  
 
De huldiging zal gebeuren op het einde van dit kalenderjaar samen met de winnaars van de 
uitbreiding van de loopomloop.   
Nancy bezorgt het sportraadlogo aan Fides. (geschenk voor winnaars)  
 

4. STAVAZA Ontwerpen wandelgids 
De werkgroep geeft een stand van zaken mee. Intussen werden alle wandelingen afgestapt, op 
elke splitsing foto’s genomen, alle bezienswaardigheden en rustbankjes verzameld. 
Ook de historiek van de voornaamste bezienswaardigheden die men passeert werd in een 
document gegoten.  
Aanwezig lid, dhr. Georges Sauvage, tevens ook lid van de cultuurraad Bever, wil dit zeker eens na 
te lezen en te vertalen. Nancy bezorgt hem het document.  
 
Voorzitter Annemie deelt ook mee dat de werkgroep een kort overleg plant met de cultuurraad, 
medewerkers die destijds verscheidene boeken samenstelden en/of eigenaars van de 
bezienswaardigheden zullen uitnodigen. Tijdens deze samenkomst zullen wij onze gids kort 
voorstellen en polsen of deze genodigden geen bezwaar hebben op het gebruik/publicatie van hun 
boeken/foto’s (onze bronnen).  
 
Voorzitter Annemie roept op om de vroegere uitgaven zeker digitaal te laten maken, zodanig dat dit 
niet verloren gaat. (bijvoorbeeld: Bever in Beeld) Daarom wordt er voorgesteld om dit op de 
gemeentelijke website te plaatsen.  
 
TO DO:  – tegen volgende sportraad -  iedereen denkt na over mogelijke ideeën om deze 
wandelgids te promoten. 
 
Eerste idee qua druk van de wandelgids:  
- Gids in landscape en A4-formaat 
- witte/zwarte ringetjes of eventueel lijmen  
- Blinkend ‘glossy’ papier kan zeker 
- Zwarte achtergrond is geen probleem, voor de wandelingen de witte achtergrond behouden 
- Recto-verso kan 
- Harde/dikkere voorkaft en achterkaft kan 



- Indien er een blanco blad ergens tussen moet, dan kan dit maar niet zeker dat dit nodig is. 
 
De werkgroep werkt verder uit op maandag 14/09/2020. Daarna zal er een prijsofferte en proefdruk 
gevraagd worden. Op basis hiervan zal de verkoopprijs bepaald worden.  
Initiatiefnemer Philippe stelt voor om met de opbrengst van de verkoop een grote wandeling 
(23 km) volledig uit te pijlen.  
 

5. Intergemeentelijke warmathon 
Schepen Maxime laat weten dat het idee zeker nog niet opgeborgen is, maar zolang Corona-
maatregelen van kracht zijn, er voorlopig geen verdere stappen zullen ondernomen worden.  
 

6. STAVAZA Sportraadkledij: nieuwe t-shirts 
Melanie checkt of ze van alle leden de t-shirtmaten heeft en contacteert de firma.  
 

Werkingsverslagen 2019-2020 sportclubs 
Na het ontvangen van de ingediende werkingsverslagen - 2019-2020 – door Gezinssport Bever, Just 2 
Dance, Koninklijk Excelsior Bever en Peloteclub Bever. 
Sportclub ‘De Petanquevrienden’ wenste geen werkingsverslag in te dienen.  
 
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.  

• Jaarlijkse (neven)activiteiten werden zoals voorheen meegeteld. (bv. Afgelaste/uitgesteld 
eetfestijn/optreden/…) 

• Facebookpagina werd ook aanvaard als elektronische nieuwsbrief 

• Diploma’s van de trainers opnemen van diegene die ook effectief actief zijn! (algemene opmerking 
vorig jaar al) 
Wij roepen nogmaals op om in de toekomst een overzicht per groep/ploeg en hun begeleider/trainer 
aan het werkingsverslag toe te voegen.  

• Deadline = deadline! 
 
De algemene vergadering van de sportraad geeft unaniem een gunstig advies over de subsidieverdeling 
aan de sportclubs voor het werkingsverslag 2019-2020. 
 
Opgelet: de verantwoording werkingsjaar september 2020 – augustus 2021 gebeurt op basis van het 
‘nieuwe’ sportsubsidiereglement. Nancy bezorgt nogmaals het nieuwe reglement aan de sportclubs.  
Nancy en Annemie maken op basis van het werkingsverslag 2019-2020 de berekeningen voor het nieuwe 
subsidiereglement (simulatie).  
 
Sportraad Bever geeft ook het advies aan het schepencollege om de subsidiebedragen en de ingediende 
sportraad/jeugdraad-dossiers van dit jaar naast elkaar te evalueren en te bespreken met de voorzitters van 
de respectievelijke raden. Hetzelfde advies wordt gegeven i.v.m. de Corona-subsidies. 
 
Er wordt ook op gewezen dat de werking van de sportraad slechts maar gedeeltelijk stilgelegd werd door 
de Corona-situatie (wandelgids, fietschallenge, loopomloop en loopchallenge, promotiefilm sportclubs 
werden uitgewerkt en vergaderingen binnen de verschillende werkgroepen werden nog steeds 
georganiseerd). Daardoor ook het advies om de werkingstoelagen van de verschillende raden voor dit jaar 
apart te evalueren.  
 
Allerlei 

• Bespreking ontvangen vraag omtrent het organiseren van een activiteit (liggende wip/boogschieten) 
Gezinssport Bever ontving de vraag van dhr. Christian Piecq om een initiatie liggende 
wip/boogschieten te organiseren, al dan niet in samenwerking met sportraad Bever.  
Gezien de Corona-maatregelen vond voorzitter Annemie het onverantwoord om dit laten door te 
gaan eind augustus ll.  
We kunnen dit idee zeker meenemen naar de toekomst en eventueel organiseren tijdens de 
dorpsfeesten (op zaterdagnamiddag).  
 

• Feedback RUP-vergadering (sporthal) 
In tussentijds werd voorzitter Annemie uitgenodigd op het schepencollege. Hierbij vraagt het 



bestuur advies over een eventuele inplanting/noden voor een nieuwe sporthal op lange termijn 
(GEEN concrete planning). 
Annemie kreeg de opdracht om samen met sportraad Bever alle noden op te lijsten waarover een 
nieuwe sportzaal zou kunnen beschikken en dat realiseerbaar is.  
Alle leden lijsten dit op tegen volgende vergadering.  
Intussen bevragen wij ons bij de mogelijke voorbeelden van onze buurgemeenten.  
Afhankelijk van de agenda, stelt Annemie voor om per vergadering een kort brainstormmoment te 
houden. Zodoende we stap voor stap werken.  
 
Sportraad Bever raadt aan om zeker beroep te doen op de deskundige info en hulp vanuit Sport 
Vlaanderen voor de opstart van deze plannen. Alsook eventueel de nieuwe adviesraad Gecoro er 
bij te betrekken.  

• Maand van de sportclub 
Traditiegetrouw is september de maand van de sportclub, hierbij staan de sportclubs in de kijker.  
Gezien Covid-19 besliste Sport Vlaanderen om dit te annuleren.  
 
Kevin had het idee om als alternatief een promotiefilmpje per sportclub te maken.  
Alle leden vinden dit zeker een leuk idee.  
Er wordt een werkgroepje samengesteld (Annemie R, Melanie, Sarah/Maurine) om dit verder uit te 
werken. De bedoeling is dat er een vlotte overgang is tussen de fragmenten per club. 
De werkgroep spreekt asap af en houdt iedereen op de hoogte.  
 

 
 

Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op maandag 26/10/2020 om 19u30. 

 
 


