
Verslag algemene vergadering sportraad 08/03/2021 
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 
Annemie Ricour,      afgevaardigde sportclub 
Sarah Ricour,       geïnteresseerde burger  
Maurine Ricour,      geïnteresseerde burger 
Philippe Soudan,       afgevaardigde sportclub 
Maxime Vanholder schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Patrick Capiau,      afgevaardigde sportclub 
Sébastien Phillippin,       afgevaardigde sportclub 
 
Afwezig:  
Tonny Spruyt,       afgevaardigde sportclub  
 
Mededelingen 
Sportraadlid Philippe zal later deelnemen aan de vergadering, hij sluit aan om 20u15.   
 
Agenda 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Sportaanbod 2021  
 

1. Zoektocht voor senioren  kinderen  
Werkgroep: Annemie W., Annemie R., Melanie en Patrick. 
Annemie W. en Melanie lichten hun 2e brainstormmoment samen toe. (zie uitwerking in bijlage) 
 
Nancy geeft mee dat de sporthal vrij is op de 3 voorgestelde data en reserveert ze onder 
voorbehoud voor de sportraad. Voorlopige data: 23/05 – 30/05 – 06/06 
De deelnemers kunnen inschrijven tussen 13u en 14u, vertrek zal verlopen volgens de 
inschrijvingslijst.  
 
Annemie W. heeft de foto’s die men onderweg tegenkomt genomen, de opdrachtenfiche en 
oplossing zijn klaar.  
Patrick zorgt voor de raadsels, Annemie R. en Melanie verzorgen de opdrachtjes voor 
onderweg/rebus en eventuele gadgets voor de kinderen.  
 
Melanie hoopt de flyer klaar te hebben tegen mid-april.  
Nancy heeft nog verfspuitbussen die kunnen gebruikt worden voor het uitstippelen van de route.  
Zij zal tevens ook zorgen voor de nodige kleurenprints en neemt deze data op in de ISB-
sportverzekering.  
De werkgroep bezorgt tijdig de documenten die moeten gekopieerd/geprint worden. 
 
Nog te bepalen: plaats van vertrek, deelnameprijs, raming van de kost tussenstop Margrietje,…  
 

2. Uitleen sportbox 
Werkgroep: Ines en Philippe 
Annemie W., Kevin en Nancy gaven reeds door welk materiaal ze ter beschikking hadden.  
Ines checkt nog bij de afgevaardigden van Gezinssport Bever (Patrick en Sébastien) naar het 
badmintonmateriaal.  
Ines krijgt een GO om 2 boxen te bestellen. Zij en Nancy zullen aftoetsen wat we al hebben en wat 
we nog moeten bestellen.  



Ook ging men intussen ter plaatse om een idee te hebben van de inplanting, uitwerking door de 
werkmannen van de technische dienst. (materialen, hulp, belijning,… ). 
Wat nog gebeurde na de sportraadvergadering:  
Boxen besteld en geleverd.  
Ines en Nancy hebben het te bestellen materiaal opgesomd.  
Kevin overlegde met werkman Dominique + Nancy bezorgde een overzicht aan werkman Joffrey.  
 
Het grondplan, de inhoud van de box en de spelfiches worden opgemaakt, aan Nancy bezorgd en 
daarna gelamineerd.  
 
Wanneer we 2 sportboxen samenstellen, kunnen deze van zaterdag tot zaterdag maximum 
uitgeleend worden.  
De persoon die de box leent, ontsmet zelf de box en de inhoud. Nancy voorziet per box 
ontsmettingsmiddel en doek.  
 
Kostprijs: € 5 + € 20 waarborg – dient gestort te worden op de sportraadrekening. 
Inschrijven/reservatie bij Nancy + Annemie W. als reserve. Zij houden gestructureerd bij wie de box 
wenst te ontlenen met het duidelijke datum en tijdstip van ophaal en afhaal.  
 
Gezien de locatie en het tijdstip voor ophaal en afhaal voor problemen zorgt, stelt Annemie W. voor 
om een test te houden tijdens de paasvakantie, beide sportboxen.  
Locatie 1e week van de paasvakantie: Philippe Soudan 
Locatie 2e week van de paasvakantie: Annemie Wielant  
 
Promotie via: lichtscherm aan gemeentehuis + facebook + infoblad (afhankelijk vd publicatie) 
 

 
Brainstormmoment 3: 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.  
 
Brainstormmoment 3: scores toekennen voor de criteria voor de onderdelen: technische ruimte, 
kleedkamers, cafetaria, beveiliging, financiering, partners. 
 
We kenden aan alle criteria een score toe. Voorzitster Annemie W. licht toe dat het de bedoeling is 
om de gegeven scores per onderdeel uit te schrijven, waarbij het algemeen advies en het advies 
van de sportraad zal worden opgenomen. Ook zal hierbij de Gecoro worden betrokken en beroep 
gedaan worden op hun deskundigheid en kennis.  
Zoals bijvoorbeeld: schatting van hoelang de huidige sportzaal nog kan gebruikt worden, een 
overzicht van de huidige sportclubs en nieuwe sportclubs. 
Zij streeft er naar om een adviesdossier tegen eind 2021 aan het schepencollege over te maken.  
 
Er wordt een werkgroep samengesteld om het dossier uit te schrijven. Annemie W., Nancy en 
Sarah maken deel uit van de werkgroep. 
 

Allerlei 

• Melanie raadt aan om de speeltuin te updaten/op te frissen. Eventueel ook pijltjes hangen, zodat het 
speelplein toegankelijker is voor mensen die de ligging ervan niet kennen. (Bijvoorbeeld pijl aan de 
school en aan ingang van de woonwijk Freest) 
Schepen Maxime neemt deze boodschap op.  
Hij deelt ook mee dat er een nieuw speeltuig is besteld, de levering en plaatsing er van is voorzien 
rond 15 april 2021. Zodra deze werken zijn uitgevoerd zal alles opgefrist worden.  

• Annemie W. deelt mee dat de voorraad van de wandelgidsen (3e bijdruk) alweer bijna op is. Zoals 
reeds eerder beslist, voorzien we geen extra druk meer.  



• Nancy polst naar de oplijsting van alle activiteiten om op te nemen in de ISB-sportverzekering. 
Op te nemen: 
Trail challenge – najaar 2021 
MTB-challenge – najaar 2021  
Initiatie badminton i.s.m. Gezinssport Bever 
Kids Run i.s.m. GBS Ak’Cent/sportraad – september 2021 
Bowling – najaar 2021 
Lasershoot – najaar 2021 
Zoektocht senioren en kinderen – data zie hoger agendapunt 

• Nancy deelt mee dat de wandelgroep Beiverse Marcheurs erkent is als Beverse club. 
 
 

Een onlinevergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op maandag 26/04/2021 om 
19u30. 


