
Verslag algemene vergadering sportraad 25/01/2021 
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 
Philippe Soudan,       geïnteresseerde burger 
Annemie Ricour,      afgevaardigde sportclub 
Patrick Capiau,      afgevaardigde sportclub 
Sébastien Phillippin,       afgevaardigde sportclub 
Sarah Ricour,       geïnteresseerde burger  
Maurine Ricour,      geïnteresseerde burger 
Maxime Vanholder schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd: / 
 
Afwezig:  
Tonny Spruyt,       afgevaardigde sportclub  
 
Agenda 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Sportprogramma 2020 

 
1. STAVAZA lopend programma:  

• Eindrangschikking deelnemers uitbreiding loopomloop Akrenbos 
Winnaar vrouwen: Margot Ricour 
Winnaar mannen: Juliaan Van Lierde  
 
Geschenk: een gezonde mand t.w.v. € 20.  
Inhoud: mandje, appels, peren, fles fruitsap, bol kaas. Nancy maakt 2 aparte manden.  
Via Sarah contacteren we Margot en Juliaan om af te spreken, Nancy verwittigt op haar 
beurt schepen Maxime en voorzitster Annemie. 
Foto en kort woordje inzenden naar Editie Pajot.  

• Eindrangschikking deelnemers fietschallenge 20x Burghtberg  
Winnaar vrouwen: Maurine Ricour 
Winnaar mannen: Raphaël Van Laethem 
Geschenk: bolletjes trui gesponsord door Fides.  
Annemie polst bij Fides wanneer het lukt om het geschenk te overhandigen, Nancy 
contacteert Raphaël. We houden mekaar op de hoogte  
Foto en kort woordje inzenden naar Editie Pajot. 

• Promotiefilmpje sportclubs n.a.v. maand van de sportclub 
Het leuke promotiefilmpje werd eerder door Melanie aan de sportraadleden bezorgt via 
WeTransfer. Nancy kijkt nog na op eventuele foutjes waarna zij dit post op de 
facebookpagina van Sportraad Bever.  

 

• STAVAZA wandelgids 
o 1e druk: 70 NL + 30 FR boekjes 
o 2e druk: 50 NL  
o Alle 150 gidsen zijn de deur uit, 149 verkocht, 1 Franstalige geschonken aan 

Georges Sauvage.  
o Momenteel wordt er een lijst bijgehouden om op bestelling te reserveren.  

Bestellijst bij handelaars en sportdienst. Wanneer er 30 stuks op de lijst staan, wordt 
een nieuwe bestelling van 50 stuks gedaan, dit om een break even te hebben. 
Momenteel: 18 stuks op bestelling.  

o Godelieve Deschuyffeleer schreef een mooi artikel voor de internetkrant Editie Pajot. 



o Annemie Ricour bestelt via de werkgroep een NL wandelgids voor Sanne Bellemans.  
 

2. Ideeën sportaanbod 2021 
Zie Excelfile als uitwerking.  
Met de overdracht van € 200 (rest werkingstoelage voor adviesraad voor 2020) kunnen we 3 
activiteiten organiseren. Het overzicht wordt ter goedkeuring aan het college bezorgt alvorens 
verder uit te werken, Nancy schrijft elke activiteit wat uit zodoende dat het college een beeld kan 
vormen van wat onze ideeën zijn. Uiteraard kan van deze beschrijving afgeweken worden bij de 
verdere uitwerking door de werkgroepen.   
 

3. Brainstormmoment 1: noden eventuele nieuwe sporthal 
De bedoeling is om elke sportraad (als er nog tijd rest) een kort brainstormmoment te houden, om 
zo uiteindelijk tot een adviesdocument te komen. Deze brainstorm is zonder concrete plannen en 
louter als advies naar het gemeentebestuur toe.  
Zie Excelfile als uitwerking.  
Sportraadleden bespreken de behoeften (Waaraan moet een basis sportzaal/polyvalente sportzaal  
aan voldoen) en kent per criteria een score toe. De score is een cijfer van 1 tot 5, waarbij 5 uiterst 
belangrijk is.  

4. Allerlei 
o Oprichting en toetreding van wandelgroep De Beiverse Marcheurs 

Philippe deelt mee dat hij een wandelgroep ‘De Beiverse Marcheurs’ heeft opgestart.  
Hijzelf volgde verschillende opleidingen, is met de groep aangesloten bij Wandelsport 
Vlaanderen. De groep telt momenteel ongeveer 30 leden.  
Leden zijn voor € 12 verzekerd, eender waar ze gaan wandelen.  
Bestuur: Philippe Soudan, Bart Wielant, Stefaan Goessens, Nathalie Meulenyser en 
Annemie Wielant.  
Wandelgroep ≠ wandelclub: het verschil ligt hem in het feit dat een wandelgroep niet 
verplicht is om jaarlijks een wandeling te organiseren. Voor een wandelclub is dit wel het 
geval.  
De wandelgroep wenst toe te treden tot Sportraad Bever, de aanwezige sportraadleden op 
de onlinevergadering hebben geen bezwaar tot toetreding.  
Nancy bezorgt Philippe het erkenningsreglement.  
 

o De Beverse clubs staan te popelen om opnieuw op te starten, maar ondervinden dat dit niet 
makkelijk is door de pandemie en de steeds wijzigende Coronamaatregelen die zij in acht 
dienen te nemen. Uiteraard kan het bestuur van de Coronamaatregelen afwijken.  
De clubs proberen dit zo goed als mogelijk bij te houden.  
Er is gebleken dat sommige clubs informeren naar een eindbeslissing/akkoord bij de 
burgemeester/schepenen, anderen dan weer niet.  
Sportraad Bever adviseert het gemeentebestuur om duidelijke richtlijnen steeds naar alle 
clubs te communiceren. 
 

o Kevin en Timothy delen mee dat zij tijdens de krokusvakantie de muur achteraan in de 
sporthal (kant opbergruimte) willen aanpakken: likje verf, basketbalring verwijderen,…  
 

o Voorzitster Annemie polst naar het resultaat van de gemaakte simulatie voor de jeugdclubs 
op het nieuwe subsidiereglement. Maxime vraagt na.  
Patrick vraagt om het subsidiereglement 2020-2025 nog eens door te mailen.  
 

o Annemie vraagt naar een overzicht van de gedane activiteiten door de andere adviesraden 
en degene die aanvaard werden door het schepencollege.  

 

Een onlinevergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op maandag 15/02/2021 om 
19u30. 

 
 


