
Verslag algemene vergadering sportraad 31/05/2021 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,     geïnteresseerde burger 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,    afgevaardigde sportclub 
Kevin Buyl,       afgevaardigde school 
Timothy Daubie,      afgevaardigde school/voetbal 
Melanie Denaeyer,       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:  
Sébastien Phillippin,       afgevaardigde sportclub 
Patrick Capiau,      afgevaardigde sportclub 
Philippe Soudan,       afgevaardigde sportclub 
 
Afwezig:  
Tonny Spruyt,       afgevaardigde sportclub  
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,   geïnteresseerde burger  
Annemie Ricour,      afgevaardigde sportclub 
 
Mededelingen 
 
 
Agenda 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Sportaanbod 2021  
 

1. Laatste STAVAZA verkoop Beverse wandelgids 
Resterend aantal gidsen: 3x NL en 10x FR. Alle gidsen werden verzameld bij Philippe.  
Sabrina heeft de totale afrekening voor haar verkochte gidsen ontvangen en zal overschrijven.  
 

2. Evaluatie proefproject sportbox tijdens het paasverlof 
Naast het paasverlof werd de sportbox ook extra gepromoot voor de verlengde weekends in de 
maand mei.  
 
1 uitlening van een sportbox. Hierbij stelde men vast dat er een gooistaaf van het kubbspel kapot 
was.  
De werkgroep stelt voor om hiervoor geen waarborg in te houden. Annemie zal dit lijmen.  
Jean-Marie stort de waarborg terug aan Tatiana.  
 
Verdere verloop:  
Gezien de weinige reservaties wordt er voorgesteld om de sportboxen toch te verzamelen in het 
gemeentehuis. Het oude politiekantoor kan als opbergruimte gebruikt worden (gelegen op het 
gelijkvloers en kan op slot). Annemie brengt beide sportboxen naar het gemeentehuis. 
Ook Nancy en haar vervangster zouden hiervoor instaan.  
 
Vraag van de verenigingen om sportbox uit te lenen: akkoord om dit aan dezelfde voorwaarden uit 
te lenen.  
 
Just 2 Dance vraagt om 1 sportbox te gebruiken tijdens hun stage in de week van 12/7 tot en met 
16/7. 
 
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.  



 
 

3. Bespreking STAVAZA en verdere uitwerking zoektocht senioren en kinderen  
1 wandelzondag georganiseerd worden op zondag 27/06/2021. 
 
ISB-verzekering in orde 
 
STAVAZA:  
* aangepaste flyer: Melanie brengt in orde en bezorgt dit aan Nancy 
* Flyer wordt 2 weken ervoor bedeeld in de gemeente 
* Foto’s Annemie W = ok  + vertaling nog te doen  
* Opdrachten Annemie R en Melanie = OK  + vertaling = OK 
* Raadsels Patrick = OK  +  vertaling OK 
* Instructies bundeling opdrachten/raadsels: Melanie en Nancy spreken af om samen alles te 
overlopen en het materiaal door te spelen.  
 
Concrete afspraken: 
* welke promotie voeren we? Flyer + op facebookpagina Sportraad Bever 
* Deadline alle documenten die moeten gekopieerd worden tegen 10/06 
* wie + wat dag zelf? Melanie stelt een hulpschema op. Nancy zendt een e-mail met een oproep 
naar iedereen.  
* voorbereidingen dag zelf? Afspraak zondagochtend om 8u30 aan de sportzaal 
* Plaats van vertrek deelnemers = sportzaal  
* Raming kost tussenstop Margrietje?: na te checken bij Patrick 
! Enkel appelsap wordt bekostigd door de sportraad, indien de deelnemers iets anders wensen te 
nuttigen dienen zij dit zelf te bekostigen.  
* inschrijvingsformulier: Naam, adres, telefoon, e-mail, aantal personen – tweetalig te voorzien.  
* noodnummer = gsm nr. Annemie + uithangen in sportzaal + opnemen in bundel voor de 
deelnemers 
* Materiaal dat Nancy ter beschikking heeft: bonnetjes op rol, spuitbussen rode verf, banner 
sportraad, stoepkrijt, gadgets sportelen, ontsmettingsmiddel, keukenrol,  
 

4. Kids Run Coronaproof – editie 2021 
Datum: 24/09/2021 
ISB-verzekering in orde 
Nancy zal Arnaud verwittigen. Mail bevat: datum, uren, Coronaproofparcours zoals in 2020, graag 
inzet van 2 politieagenten.  
 

5. STAVAZA trailchallenge 
Maurine geeft een stand van zaken mee, alles staat zo goed als klaar.  
Challenge is klaargemaakt op Strava – afstand: 4,38km 
De trailchallenge zal bekend gemaakt worden op onze facebookpagina en loopt van de periode juli 
tot en met oktober 2021.  
Maurine kijkt na of er richtingspijlen te verkrijgen zijn via (wandel)sport Vlaanderen, zij houdt Nancy 
op de hoogte.   
 

Werkingsverslag sportclub 2020-2021 op basis van het nieuwe subsidiereglement 

• ! Deadline is deadline!  

• Het reglement zal gemaild worden naar iedereen. (zie e-mail dd. 03/06/2021) 

• Elke sportclub zal een per brief het verzoek tot indiening van het werkingsverslag, het reglement 
toegezonden krijgen.  

• Gelieve alles te bezorgen op het gemeentehuis!  

• Hoe ging de sportclub om met de Corona? 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? 

 
Naar jaarlijkse gewoonte worden de bij de sportraad aangesloten sportclub schriftelijk verzocht om hun 
werkingsverslag voor het afgelopen sportjaar in te dienen.  
Sportraad Bever adviseert de algemene vergadering dd. 31/05/2021 volgende richtlijnen:  



• Gezien de geplande afwezigheid van Nancy (moederschapsverlof) zullen de sportclubs hun dossier 
indienen op het gemeentehuis bij de vervangster van Nancy.  
• De vervangster neemt dit samen door met voorzitster Annemie en penningmeester Ines (beide 
personen maakten in het najaar 2020 samen met Nancy een gevraagde simulatie van de 
werkingsverslagen sportclubs op het nieuwe subsidiereglement die daarna werd voorgelegd aan de 
bevoegde schepen en financieel directeur). Daarna ter advies op de algemene vergadering van sportraad 
Bever en tot slot ter akkoord te brengen aan het schepencollege. 
• Er zal feedback gegeven worden aan de financieel directeur. 
• Sportraad Bever adviseert om de jeugdverenigingen op dezelfde manier te beoordelen.  
• Sportraad Bever wenst van het schepencollege te weten welke verdelingswijze er dit jaar zal 
gehanteerd worden, indien er sprake is van een Coronasubsidieverdeling.  
Sportraad Bever stelt voor om een Coronabevraging te houden, maar niet zo uitgebreid als vorig jaar. In 
2020 voerde Sportraad Bever een uitgebreide bevraging bij de sportclubs, waar er finaal geen rekening 
mee werd gehouden.  
Cfr. Sportpunt schepencollege dd. 03/11/2020: Coronasubsidie 
Sportraad Bever neemt in zitting van 26/10/2020 kennis van de verdeling van het collegebesluit betreffende 
de Coronasubsidie. Schepen Maxime lichtte toe.  
Sportraad Bever betreurt dat zij als enige adviesraad een Corona-bevraging voerden en tenslotte niet 
gebruikt werd; alsook het feit dat het bestuur geen advies vroeg omtrent de uiteindelijke berekening en 
verdeling. Dit was zeker een punt waarover het college advies kon inwinnen bij de adviesraden. 
Voorzitter Annemie vraagt aan Schepen Maxime om dit terug te koppelen aan het schepencollege. 
 
STAVAZA uitschrijven noden eventuele nieuwe sporthal (aparte werkgroep)  
 
De werkgroep kwam op 24/05/2021 samen, eens alle aanpassingen zijn doorgevoerd, gieten we het 
ontwerp verder in een vorm. Daarna vragen we feedback aan schepen Maxime, gevolgd door de feedback 
die zal gevraagd worden aan de sportraad, waarna de aanpassingen zullen doorgevoerd worden waar 
nodig. De werkgroep stelt voor om – indien mogelijk - dit op een fysieke vergadering te bespreken.  
De werkgroep stelt volgende timing voorop: indienen advies begin september 2021. 
 
Allerlei 

• Nancy bespreekt samen met LO-leerkrachten of het materiaal van Hopsakee al dan niet 
gebruikt/gehuurd wordt het volgende schooljaar. Gezien de beperkte plaats stellen we voor om 
Hopsakee niet naar Bever te halen. Nancy brengt ILV Sportregio Pajottenland op de hoogte.  

• Jean-Marie deelt mee dat zijn mailadres wijzigt! Nieuw mailadres = kjm@outlook.be 

• Nancy licht toe dat er een gratis sportbox te verkrijgen is bij Sport Vlaanderen. Zij vindt dit zeker 
interessant. Pas vanaf najaar kan de gemeente gratis 1 box vragen, momenteel zijn bij hen de 
kostenramingen lopende.  

• Sportprogramma najaar 2021: 
o Lasershoot 
o Bowling 

• Volgende sportraad: 13/09/2021 om 19u30. 
Voorlopige agenda:  
advies noden en behoeften nieuwe sporthal 
uitwerking activiteiten najaar: bowling, lasershoot (Kaat Craps uitnodigen!) 

• Iedereen een goed verlof!  

Een onlinevergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op maandag 13/09/2021 om 
19u30. 

mailto:kjm@outlook.be

