
Verslag algemene vergadering sportraad 14/03/2022 

Aanwezig: Philippe Soudan, Jean-Marie Krikilion, Annemie Wielant, Kevin Buyl, 

Timothy Daubie, Sarah Ricour, Annemie Ricour, Sébastien Phillippin, Melanie 

Denaeyer, Nancy Duyms  

Verontschuldigd : Ines Van Ruyskensvelde, Patrick Capiau, Maurine Ricour 

Agenda  

Mededelingen:  

Punt 1: Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het verslag werd goedgekeurd.  

Punt 2: Goedkeuren huishoudelijk reglement  

Sportraad Bever neemt de opgesomde punten die beslist werden tijdens de gemeenteraad dd. 

11/01/2022, vermeld in het schrijven gericht aan de adviesraadvoorzitters op in het huishoudelijk 

reglement. Het huishoudelijk reglement werd aangepast. 

Sportraad Bever gaat unaniem akkoord met de aanpassing.  

Dit wordt overgemaakt en geagendeerd op een volgende zitting van de gemeenteraad.   

Punt 3 : STAVAZA nieuwe sportzaal 

• Het uitgebrachte advies dd. 17/01/2022 werd bezorgd aan het schepencollege in zitting van 

31/01/2022, alsook aan de omgevingsambtenaar. 

• Feedback Nancy bezoek aan sportzaal te Silly dd. 07/03/2022 – zie verslag  

De bevoegde schepen en beheerder van de sportzaal Silly leidden ons rond, de gemeente 

kreeg heel wat af te rekenen met problemen, zoals bijvoorbeeld chauffage, douches,…  

We nemen alvast tips en aandachtspunten mee.  

• Knelpunten die we opmerken na feedback bezoek: opslagruimte, inplanting kantine (meer in 

midden), glaskoepel brengt ook problemen met zich mee. 

• Het bezichtigen van een sporthal, is toch al een stap in de goeie richting. 

• Bovenlokaal masterplan: wat brengt het ons sowieso op, voordelen?! Wat levert het voor 

Bever concreet op? (zie lager) 

• Wanneer plant Maxime het overleg moment in? Was er al overleg met Gerda? 

Punt 4: Sportaanbod 2021: 

A. Trailchallenge 15/11/2021 – 21/03/2022 

Nancy herhaalde dit al op de Facebookpagina van Sportraad Bever.  

STAVAZA klassement:   

Mannelijke winnaar: Bart Provost 

Vrouwelijke winnaar: Kristien De Pelsemaecker 

Meest originele foto niet ontvangen, dus voorstel tot uitreiken prijs voor beste jongere: Matthias 

Teirlinck.  

Werkgroep volgt verder het klassement op,  

 Prijs mannelijke en vrouwelijke winnaar: klein sportassortiment van bij Bina (bv. sportdrank 

+ energierepen) t.w.v. maximum € 25 (zie foto) 



 Prijs beste jongere: 1 mand/cadeaubon van bij Fides, t.w.v. maximum € 25.  

Nancy vraagt na bij Fides.  

 Huldiging 

Winnaars uitnodigen voor huldiging voor aanvang volgende 

sportraadvergadering, geschenken laten overhandigen door 

voorzitster Annemie + schepen Maxime en burgemeester Kristof. 

Er wordt nagevraagd of dit moment voor iedereen lukt. Foto + 

artikel naar Editie Pajot zenden.  

 

B. Sportbox: promotie werd deze week via Facebookpagina Sportraad 

Bever opnieuw gelanceerd.  

Punt 5: Verdere bespreking en uitwerking sportaanbod 2022 

zie Excelfile 

A. Initiatie line-dance 

 De werkgroep contacteerde 2 mogelijke lesgevers (Dizzy line 

dancers en Cd-Tahtanka). Hun mogelijkheden en prijzen worden 

afgetoetst.  

 Gezien de bezetting van de sporthal, wordt er unaniem akkoord 

gegaan om de initiatie te laten verzorgen door Dizzy line dancers. 

Nancy contacteert beiden. 

 Flyer:  

o Melanie maakt een ontwerp; 

o Dinsdagen 31/05 – 07/06 – 14/06 – 21/06 – 28/06 telkens van 19u30 tot 21u. 

o De kost per deelnemer wordt volledig doorgerekend aan de deelnemers, dus € 40 

voor de totale lessenreeks. Ook indien 1 les afwezig. 

o Rekeningnummer sportraad vermelden op de flyer.  

o Inschrijven voor 20/05/2022, inschrijving geldig na ontvangst van de betaling.  

o Mee te brengen: hoed/boots 

 Promotie via flyer (bedeling brommer) + via sociale media.  

 Reservatie sportzaal (Nancy) 

B. Start to badminton 

Gezien het succes en de opkomst van de deelnemers lijkt een initiatie volgens voorzitter 

Gezinssport Bever voorlopig niet nodig.  

C. Teambuilding Sportraad 

Annemie kijkt voor een activiteit waar alle sportraadleden kunnen aan deelnemen.  

D. Dorpsfeesten 2022  

Het feestcomité Bever zou een e-mail verzenden naar alle verenigingen. Afhankelijk van 

wie/hoeveel er willen meewerken aan de dorpsfeesten zal bepalen of deze dit jaar plaatsvinden 

of niet. (mailverkeer tussen Melanie en Stefaan Goessens) 

Dorpsfeesten zouden doorgaan op 20 en 21 augustus 2022  – verder overleg tijdens de volgende 

sportraad. 

Punt 6: Allerlei 

• Kevin polst naar de info omtrent mogelijke locatie van het geschonken AED-toestel. Nancy 

vraagt na.  



• Kevin vraagt naar een stand van zaken wat betreft de sleutel nooduitgang sportzaal, die zoek 

is. Nancy vraagt nog eens na, er wordt aangeraden om een reserve te laten maken.  

• Kevin meldt dat Gezinssport Bever extra materiaal heeft opgehangen in de opbergruimte 

van de sportzaal. Dit materiaal hangt niet in de weg, maar zij betreuren het feit dat zij 

hierover niet werden aangesproken, ondanks dat voorzitter Annemie dit sterk aanraadde.  

Sébastien meldt dat Patrick hem bevestigde dat hij Kevin telefonisch probeerde te 

contacteren.  

• Kevin brengt het idee van een zomerchallenge aan. Sportraad Bever vindt dit wel een goed 

idee, maar gezien de Covid-19 periode voornamelijk bestond uit wandelen/fietsen/lopen… 

lijkt het ons beter om hiermee nog even te wachten en het idee mee te nemen.  

• Gebruik van de polyvalente zaal (Plosje 10) voor het sporten in de winter: Just-do-Dance en 

Gezinssport Bever kregen geen feedback van schepen Maxime op hun vraag. Voorzitster 

Annemie had nochtans gevraagd om de beslissing vanuit het schepencollege te 

communiceren en niet via de sportraad. Sportraad Bever betreurt het feit dat de zaal niet 

mag gebruikt worden voor zachte sporten (zoals dans, yoga,…). 

• Sportregio-nieuws :  

o Vormingen sportregio in 2022: wordt jullie later meegedeeld 

o 05/05/2022: regionale sporteldag te Affligem (seniorensportdag) 

Nancy roept op om promotie binnen Gezinssport Bever, de Beiverse marcheurs en 

Turnclub Bever te lanceren.  

o Masterplan bovenlokaal sportinfrastructuur 

zie info in bijlage 

Er wordt gepolst naar kandidaten voor de oprichting van de werkgroep. 

Sportraadleden laten dit even bezinken.  

o MX For Kids (zie brochure in bijlage) 

Datum voor Bever: zaterdag 17/09/2022 

Locatie: terrein naast kleutervestiging Akrenbos 133 (ideaal voor elektriciteit, 

parking, toegankelijkheid) 

• Vraag om opleiding reanimeren en defibrilleren. Nancy legde contact met Rode Kruis – 

afdeling Halle. Van zodra meer info gekend is, deelt Nancy deze.  

• Sportbak Sport Vlaanderen 

Concept:  

Met de sportbak zetten we jongeren aan tot 

meer bewegen en sporten in publieke ruimtes 

(plein, park of sportveld).  

De Sportbak is mobiel en dus makkelijk te 

verplaatsen naar de publieke ruimtes in je stad 

of gemeente. Daar kunnen sportende jongeren, 

jeugdwerkers, buurtsportmedewerkers, 

jeugdverenigingen en leerkrachten lichamelijke 

opvoeding hem in niet-georganiseerd verband gebruiken. Bovendien past hij door zijn vorm 

perfect in het straatbeeld. 

Via de QR-code op de bestickering vinden begeleiders en/of deelnemers snel de bijhorende 

spelregels en demonstratiefilmpjes. 

 

Collega jeugd An Schoemans is op de hoogte.  

Voorstel om dit tijdens de vakantie in te zetten in ‘t Sterretje.  



Daarnaast gratis aan te bieden voor sportclubs en jeugdclubs. 

Eventueel gebruiken tijdens fitdorp.  

 

Volgende sportraad op maandag 02/05/2022 om 19u30 in de evenementenzaal, zo niet via MS 

Teams  

 

Voorlopige agendapunten:  

• Huldiging winnaars trailchallenge 

• Goedkeuren verslag vorige vergadering 

• Laatste afspraken line-dance 

• Dorpsfeesten 


