
Verslag Sportraad – Maandag 13 September 2021 

Aanwezig : Melanie D., Sébastien P., Philippe S., Maxime V., Dirk W.(burgemeester – enkel voor 

agendapunt 1), Jean-Marie K., Timothy D. , Maurine R., Sarah R. , Kevin B. , Annemie W. 

Verontschuldigd : Ines V., Nancy D. 

Niet verontschuldigd : Tonny S., Patrick C. 

 

Agenda  

Punt 1: Intergemeentelijk project – aanleg skatepark (Herne, Galmaarden – Bever ?) – voorstelling 

door Dirk en Maxime 

- Intergemeentelijk skatepark – opbouw eventueel naar het voorbeeld van het skatepark in 

Ternat 

- Deze vraag werd reeds gesteld in het verleden aan de sportraad  - voorstel werd toen niet 

weerhouden. Nu opnieuw vraag naar een skatepark vanuit de Beverse bevolking.  

- Skatepark zou komen in de gemeente Galmaarden – plaatsing naast het voormalige 

kaatsplein van Tollembeek. 

- Skate-infrastructuur zou in beton zijn – duurzame constructie 

- Bever zou 12% bijdragen van de totale kostprijs (raming op 100.000€) – aandeel gemeente 

Bever zou dus +/- 12.000€ bedragen. 

- Geen financiële participatie vanuit de sportraad nodig (financiële ondersteuning komt 

volledig uit de gemeente) enkel hier vraag tot advies. 

- Gebruik skatepark zou gratis zijn voor de inwoners van Bever. 

- Engagementverklaring van de gemeente Bever voor dit project nodig tegen 15 september 

2021 

- Burgemeester en schepen bevestigen beiden dat deze investering de toekomstige projecten 

van de sportraad (en de gerelateerde investeringen) niet in gedrang zullen komen. Dit 

project staat los van budgetten voorzien voor sport en sport-infrastuctuur in Bever.  

Terugkoppeling/advies Sportraad : 

- Sportraad Bever geeft een gunstig advies voor het ondersteunen van dit project. 

Samengevat :  

 We staan zeker achter de intergemeentelijke samenwerking. 

 We bedanken burgemeester en schepen om ons advies hieromtrent te vragen. 

 We vinden het wel jammer dat de plaatsing in Tollembeek is en vragen ons wel af of de  

kinderen van Bever zich daadwerkelijk zullen verplaatsen naar Tollembeek.  

 Als advies gaven we ook duidelijk mee dat het goed zou zijn een clausule te formuleren in 

het samenwerkingsdossier dat stelt dat de andere gemeenten dan in de toekomst (op vrij 

korte termijn) toch ook zullen mee investeren in een duurzaam project op het grondgebied 

van de gemeente Bever (hoeft geen sport-gerelateerd project zijn, mag ook cultureel-jeugd-

… gerelateerd zijn). Op deze manier verzekeren we de samenwerking tussen de gemeenten 

naar de toekomst toe en krijgt Bever toch ook de kans om een groter project te 

verwezenlijken met de ondersteuning van de andere gemeente. 

 Ook vraagt Sportraad Bever om, naar de toekomst toe, duidelijk en tijdig te communiceren 

welke financiële middelen er voorhanden zijn voor zulke sport-projecten. We waren 



namelijk zeer verrast dat hier zomaar 12000€ kan geïnvesteerd worden … daar we reeds 

jaren te horen kregen dat er geen enkel budget is voor nieuwe sportinfrastructuur binnen de 

gemeente.  

 Sportraad Bever zal dan ook niet aarzelen om over nieuwe sportprojecten na te denken en 

voor te stellen aan het gemeentebestuur.  

 De vraag werd ook gesteld of het niet mogelijk zou zijn om samen met de andere 

gemeenten een sportzaal (zie ook lager) te bouwen te Bever waar dan ook clubs van andere 

gemeenten gebruik zouden kunnen van maken. Op deze manier zou ook het project rond 

een nieuwe zaal haalbaarder worden. 

 

Punt 2: Kidsrun 

- Aanwezigheid politie – ok, Nancy bevestigde dit via email. 

- Draaiboek – ok. Timothy en Kevin volgen alles verder op vanuit de school. 

- Jean-Marie en Sebastien zullen aanwezig zijn als sportraad-medewerkers (namiddag) 

- Maxime vraagt na of er achter promotiemateriaal gegaan is (startkaartjes, affiches …) – 

Kevin stuurt Maxime een email met het nodige materiaal. 

- Ouders welkom? – moet nagevraagd worden – wel dit jaar niet aansluitend met het einde 

van de schooldag.  

- 2 parcours (Bever/Akrenbos) – medewerkers vanuit de schoolvestigingen zullen aangeduid 

worden door Kevin/Timothy. 

- Sportieve cadeaus : rode tollen (4x) vestiging Akrenbos - schoolmateriaal voor vestiging 

Bever nog te bevestigen. Budget is 100€ per vestiging. Onkosten binnen te leveren bij de 

gemeente (financiële dienst -Elizabeth). 

 

Punt 3: Sportzaal - adviesdossier 

- Alle leden van de sportraad hebben het ontwerp van het dossier goedgekeurd. 

- Dossier werd nu volledig afgewerkt en werd reeds ondertekend door verschillende 

sportclub-voorzitters. 

- Maxime zorgt voor de handtekening vanuit de petanque – Timothy vanuit de voetbal.  

- Indiening dossier – op schepencollege van 5 oktober 2021 – Annemie zal uitgenodigd 

worden voor een korte toelichting.  

Punt 4 : Loopomloop/trail 

- Lanceren van de looptrail mogelijk : start midden Oct – loopt tot het einde van het jaar 2021. 

- Fluopijlen – Maurine vraagt na voor bedrukking met logo sportraad. Onkosten zullen 

ingediend worden bij de gemeente. 

- Melanie stuurt het sportraad-logo door naar Maurine.  

- Prijsuitreiking : prijs voor de meest aantal keer de omloop gelopen te hebben (m/v) – meest 

grappige foto (m/v) 

- Reclame enkel via Facebook – geen flyer 

Punt 5 : Activiteiten 

- Badminton Gezinssport – herbegonnen maar voorlopig weinig reactie waarschijnlijk door 

Covid-situatie. Start-to in samenwerking met de sportraad zal pas in het voorjaar 2022 weer 

opgepikt worden.  



- Voorstel vanuit Just-do-Dance : initiatie line-dance (Annemie kijkt na voor club uit 

Geraardsbergen) – voorjaar 2022 (voorstel nog in te dienen naar de gemeente toe). 

- Bowling voor senioren : November 2021 – Jean-Marie vraagt na wat kan of niet (voorstel 

nog in te dienen naar de gemeente toe). 

- Nacht van Vlaanderen – Juni 2022 – Philippe volgt dit verder op vanuit de Wandelgroep 

(voorstel nog in te dienen naar de gemeente toe). 

Punt 6: Werkingssubsidies 

- Subsidiedossier (sport) zijn in evaluatie – normaal gezien uitbetaling in november 2021 

- Annemie zal ook de dossiers van de jeugdraad nakijken (Camargo + Chiro) – tot op heden 

nog geen dossiers ontvangen. 

- Gelieve volgend jaar een duidelijk overzicht te geven van de verschillende ploegen en 

trainingen/matchen (duur, dag in de week, …) in jullie dossiers. 

- Elk jaar moet er opnieuw een volledig nieuw dossier ingediend worden (op papier, niet 

digitaal). Verwijzingen naar documenten van vorige dossiers zal niet meer aanvaard worden. 

 

Punt 7 : Allerlei 

- Wijziging bank ING – kantoor te Bever sluit, nu naar kantoor in Halle indien nodig. 

- 1200€ storting – gift jeugdvoetbal Bever. Dit geld zal in de toekomst gebruikt worden voor 

een jeugdsportactiviteit van de sportraad.  

- Scheidsrechterstoel in de zaal neemt veel plaats in en wordt niet meer gebruikt – navraag 

doen bij Ines of ze geen volleybalclub kent die deze stoel zou kunnen gebruiken. 

- Scheidsrechterslokaal zal gebruikt door Just-to-Dance voor stockage van hun materiaal 

(voormalig gestockeerd in de parochiezaal - school mag ook gebruik maken van dit 

materiaal) 

- Teambuilding (Annemie) – voorjaar 2022 

- Allerlei : vraag naar nieuwe EHBO (fr/nl) cursussen vanuit de clubs – voorstel doorgeven aan 

de Gezondheidsraad (Annemie) 

Volgende vergadering 8 november 2021 om 19.30uur  met voorlopige agendapunten : 

- Bowling 

- Loopomloop 

- … 

 

 

 


