
Verslag algemene vergadering sportraad 26/04/2021 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,     geïnteresseerde burger 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,   geïnteresseerde burger  
Kevin Buyl,       afgevaardigde school 
Timothy Daubie,      afgevaardigde school/voetbal 
Sébastien Phillippin,       afgevaardigde sportclub 
Melanie Denaeyer,       afgevaardigde sportclub 
Annemie Ricour,      afgevaardigde sportclub 
Sarah Ricour,       geïnteresseerde burger  
Maurine Ricour,      geïnteresseerde burger 
Georges Sauvage,       plaatsvervanger sportclub 
Stefaan Goessens,      plaatsvervanger sportclub 
Maxime Vanholder schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,    afgevaardigde sportclub 
Patrick Capiau,      afgevaardigde sportclub 
Philippe Soudan,       afgevaardigde sportclub 
 
Afwezig:  
Tonny Spruyt,       afgevaardigde sportclub  
 
Mededelingen 
Nancy deelt de verontschuldigingen mee van sportraadleden Jean-Marie, Philippe en Patrick. 
Daarnaast deelt zij ook een leuke mededeling mee, nl. haar gezin zal eind augustus uitbreiden. Normaliter 
zal een vervangster in dienst treden vanaf juli en haar dan ook vervangen tijdens het moederschapsverlof.  
 
Agenda 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Sportaanbod 2021  
 

1. Laatste STAVAZA verkoop Beverse wandelgids 
Philippe liet ons vooraf weten dat er volgende voorraad bij hem nog rest: 4x NL en 7x FR 
Nancy stak haar licht op bij de plaatselijke kruidenierswinkel, nog 2 personen dienen hun 
gereserveerde gids op te halen. Sabrina kijkt haar voorraad reserves nog na en houdt ons op de 
hoogte.  
 
Voorzitster Annemie stelt voor om alle resterende wandelgidsen te centraliseren bij Philippe, 
zodanig dat we een juist overzicht hebben. Nancy checkt bij Philippe of dit OK is voor hem.  
Er wordt geen extra promotie voor de wandelgids meer gemaakt.  
 
Schepen Maxime vraagt naar een raming van het aantal verkochte gidsen. De aanwezigen van de 
werkgroep schatten dat ongeveer 190 van de 210 gedrukte gidsen werden verkocht.  
 

2. Evaluatie proefproject sportbox tijdens het paasverlof 
Per box werden er uiteindelijk geen spelfiches voorzien, maar wel een duidelijke oplijsting van de 
inhoud (incl. foto) per box.  
 
Tijdens het paasverlof waren er 3 uitleningen.  
Bij onze bevraging waren alle ontleners zeer positief over deze beweeg box, maar de mensen 
gingen deze niet altijd gebruiken op het kaatsplein.  
 
Annemie W. meldt dat er tijdens de laatste reservatie 1 scratchpalet gescheurd is; met deze kan 
zeker nog gespeeld worden. Ze vraagt aan de sportraad of het wel terecht is om de waarborg van 
€ 25 in te houden, gezien de lage kostprijs van de scratchpalet die aangekocht werd in Action.  
De sportraad beslist unaniem om deze waarborg niet te houden en terug te storten.  



Nancy vraagt aan Jean-Marie om de waarborg terug te storten aan Martien Frisch.  
Ines/Nancy kijken of de scratchpalet nog voorradig is in Action om een reserve aan te kopen. Indien 
zij er eentje aankopen zal dit gemeld worden aan de werkgroep.  
 
Nancy vraagt aan Ines om de onkosten van de volledige materiaalaankoop te bezorgen, teneinde 
de aanvraag van de toelage voor deze activiteit te bekomen bij het gemeentebestuur.  
 
Verdere verloop:  
De sportraad stelt voor om de sportboxen (met vermelding van de inhoud) te promoten voor de 
verlengde weekends in de maand mei. De twee boxen blijven voorlopig bij Annemie W. staan.  
 
Gezien de afwezigheid van Nancy, zal er nog uitgekeken worden naar een efficiënte oplossing van 
ophaal/terugbrenglocatie tijdens de zomermaanden. Er wordt voorlopig aan een beurtrol gedacht.  
 
Meer hierover op de volgende sportraad.  
 

3. Bespreking STAVAZA en verdere uitwerking zoektocht senioren en kinderen  
Annemie W. nam de foto’s die men onderweg tegenkomt, alsook de opdrachtenfiche en oplossing 
zijn klaar.  
Patrick bezorgde aan de werkgroep de raadsels.  
Melanie en Annemie R. hebben onderling nog overlegd voor hun taken. Melanie heeft al een 
voorlopig flyerontwerp klaar.  
 
De werkgroep zelf heeft geen overleg meer gehad tussen de 2 sportraadvergaderingen.  
 
Sportraad Bever beslist unaniem om: 
Maar 1 wandelzondag te organiseren, hopende dat de Coronamaatregelen in juni versoepelen; 
Gezien de geplande schoolwandeling voor gezinnen tijdens de periode van 12/05 tot 24/05/2021, 
willen wij niet in hun vaarwater komen.  
De vooropgestelde data van 23/05, 30/05 en 06/06 zal dan ook worden geannuleerd en er zal 
1 wandelzondag georganiseerd worden op zondag 27/06/2021, vertrek mogelijk tussen 10u en 15u. 
 
Promotie:  
Melanie wijzigt haar flyerontwerp en mailt dit naar de werkgroep en Nancy.  
Nancy neemt de info/flyer op in de tekst voor het infoblad.  
Voorzitster Annemie stelt voor om voor deze activiteit een aparte flyer binnen onze gemeente te 
bedelen. 
 
Nancy wijzigt de reservatie van de sporthal en geeft de nieuwe datum door voor de 
ISB-sportverzekering.  
 
Nancy roept de werkgroep op om tijdig de documenten die moeten gekopieerd/geprint worden te 
bezorgen. (Juni = sportregioactiviteiten)  
 
Nog te bepalen: plaats van vertrek, deelnameprijs, raming van de kost tussenstop Margrietje,…  
De werkgroep plant volgende week een overleg in om dit verder te bespreken en uit te werken.  
 
Meer hierover op de volgende sportraad. 
 

 
STAVAZA uitschrijven noden eventuele nieuwe sporthal (aparte werkgroep)  

Er wordt meegedeeld dat de samengestelde werkgroep (Annemie W., Sarah en Nancy) al 
1 overlegmoment had. Tijdens dit overleg bespraken zij vooral de taakverdeling en de aanpak voor 
het uitschrijven van het advies.  
 
De werkgroep wil een duidelijk advies formuleren, zal dit naast de tekst ook visueel voorstellen. 
Een eerste ontwerpkapstok zal aan schepen Maxime voorgelegd worden, alvorens dit verder uit te 
werken, kwestie dat we van in den beginne meteen juist zitten.  
 



Ook zal sportraad Bever advies vragen van de adviesraad Gecoro, waarbij we beroep doen op de 
tips/wijzigingen van de deskundigen.  
 
Meer hierover op de volgende sportraad. 
 

Advies sportraad inzake skatepark en padelterrein (locatie/plaats van inplanting, grootte,…)  
Op vraag van het schepencollege werd de ontvangen vraag van inwoners geagendeerd en 
besproken.  
 
Sportraad overlegt en weegt de voor- en nadelen af: 

• Momenteel heerst er een hype van padelterreinen in omliggende gemeenten; in hoeverre is dit 
blijvend en is het de moeite om meteen op de vraag in te gaan?  

• De aanpalende gemeenten Galmaarden en Herne plannen om een skatepark aan te leggen;  

• Zowel padelterrein als skatepark brengt veel lawaaihinder met zich mee; 

• Kostprijs per padelterrein bedraagt € 50 000;  

• Gezien de verouderde sporthal Ter Plasbeek met de gekende mankementen, lijkt het prioritair om 
dit budget te investeren in een nieuwe sporthal;  

• Gelet op het feit dat er weinig inplantingsruimte en weinig beschikbaar budget is;  

• Wat het skatepark betreft raadt men aan om ook het advies vanuit de jeugdraad in te winnen; 

• Een multisportterrein kan toekomstmuziek zijn, maar zeker de inplanting van de locatie en het 
budget af te toetsen.  
 
Sportraad Bever adviseert unaniem aan het schepencollege om de bouw van een nieuwe sporthal 
voorop te stellen, gezien de noodzaak ervan en pas daarna werk te maken van 
omkaderingsprojecten. Dit wordt communiceerd naar het schepencollege.  
 
 

Allerlei 

• Kids Run Coronaproof – editie 2021 
Naar aanleiding van een ontvangen e-mail vanuit Moev, richt Nancy zich tot de L.O.- leerkrachten.  
De organisatieperiode voor de Vlaamse loopweek voor scholen is uitgebreid, nl. periode loopt van 
20/09 tot 15/10/2021.  
Kevin en Timothy bespreken dit met de schooldirectie en op een personeelsvergadering.   
Te checken, behouden we:  

o de laatste vrijdagnamiddag van september als datum? In dit geval 24/09/2021 
hoe later in deze periode, hoe meer kans op slechte weersomstandigheden.  

o de organisatie van een loop per vestiging 
Dit had vorige editie zeker zijn voordelen: minder tijdsverlies, minder heen-en-weer rijden 
met de bus, leerlingen waren rustiger 

o er wordt aan gedacht om de gratis appels via de veiling niet te nemen, gezien de grote 
hoeveelheid slechte appels bij de laatste editie. We kunnen wel appels gaan aankopen bij 
Margrietje/Vanbiervliet.  
 

Kevin en Timothy houden Nancy op de hoogte vóór 20/05/2021.  
 

• Werkingsverslag sportclubs 2020-2021  
Melding aan de sportclubs dat jullie binnenkort de nodige documenten zullen ontvangen.  
Gezien de geplande afwezigheid van Nancy, moet er nog bekeken worden wie de evaluatie op zich 
neemt.  
Gezien het alweer een raar werkingsjaar was, zal ook opnieuw een Coronabevraging gebeuren. 
Voorzitster Annemie vraagt dan ook aan de sportclubs om op te lijsten welke geplande activiteiten 
er wel én niet konden doorgaan. Gelieve zo volledig mogelijk hierin te zijn! Bijvoorbeeld: Werden er 
Coronatarieven toegepast?  
 

• Kevin polst bij plaatsvervanger Stefaan of WC Den Bidon een criteriumwedstrijd zou organiseren dit 
jaar. Stefaan meldt dat er binnenkort een knoop zal worden doorgehakt, afhankelijk van de 
Coronamaatregelen.  
 

• Annemie W. polst bij Maurine en Sarah naar de stand van zaken betreffende de uitstippeling van de 
trail.  



Zij hebben een route en al een segment gemaakt. Vanaf het ogenblik dat men dit zou lanceren, kan 
dit dus gerust.  
Route trail = een wandeling uit de wandelgids. 
De trail is zoals de voorbije challenges, binnen een bepaalde periode en op de snelste tijd gericht.  
 
Meer hierover op de volgende sportraad. 
 

Een onlinevergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op maandag 31/05/2021 om 
19u30. 


