
Verslag algemene vergadering sportraad 02/05/2022 

Aanwezig: Annemie Wielant, Jean-Marie Krikilion, Philippe Soudan, Timothy Daubie, 

Melanie Denaeyer, Annemie Ricour, Maurine Ricour, Sarah Ricour, Nancy Duyms 

Verontschuldigd: Ines Van Ruyskensvelde, Kevin Buyl, Patrick Capiau, Sébastien Philippin 

Agenda  

Huldiging winnaars trailchallenge 

Alvorens te starten met de algemene vergadering huldigen wij de winnaars van de trailchallenge. 

Beste mannelijke deelnemer: Bart Provost (mand Spar Express Bina) 

Beste vrouwelijke deelnemer: Kristien De Pelsemaeker (mand Spar Express Bina) 

Beste jongere: Mathias Teirlinck (mand rijwielen Fides) 

 

Na de huldiging verlaten burgemeester Kristof Cattie en bevoegde schepen Maxime Vanholder de 

zaal.  

Bij het napraten over de challenge noteren we nog volgende punten:  

• Weinig opkomst, waarschijnlijk te wijten aan de slechte weersomstandigheden tijdens de 

periode, misschien nadenken over hoe we het beter/anders kunnen aanpakken.  

• De pijlen zullen worden weggehaald door Maureen en Sarah. Maureen houdt de voorraad 

van de pijlen bij. 

• Voorzitster Annemie deelt mee dat deze ook kunnen gebruikt worden door de sportclubs. 

 

Mededelingen:  

Er zijn geen mededelingen. 

Punt 1: Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het verslag werd goedgekeurd.  

Punt 2: Sportaanbod 2022 

A. STAVAZA + laatste afspraken initiatie line-dance 

 Flyer:  

o Het voorbeeldontwerp van Melanie wordt besproken. Ter plaatse wijzigt zij het 

ontwerp aan de gegeven suggesties; Melanie bezorgt ons via e-mail de aangepaste 

flyer.  

o Rekeningnummer sportraad vermelden op de flyer.  

o Inschrijven voor 25/05/2022 (gewijzigd, voorheen 20/05/2022), inschrijving geldig 

na ontvangst van de betaling.  

 Promotie via flyer (bedeling brommer) + via sociale media: dit in de week van 09/05 t.e.m. 

13/05/2022. 

 Er wordt gevraagd aan het schoolsecretariaat om de flyer ook via hun gegevensbestand te 

verspreiden. Nancy doet het nodige.  

 Annemie vraagt een 10-tal flyers, zij verdeelt deze zelf. Nancy bezorgt haar deze.   

 Reservatie sportzaal reeds in orde (Nancy) 

 Jean-Marie zal op regelmatige basis de inschrijvingen/ontvangen betalingen meedelen.  

 Voorzitster Annemie roept de sportraadleden op om mekaar af te wisselen, om zo onze 

aanwezigheid op de activiteit te garanderen. 

Op 31/05 zullen Annemie W, Nancy, Melanie en Annemie R aanwezig zijn.  



B. Dorpsfeesten 2022: 19/8 – 21/08/2022.  

Jeugdraad ziet opnieuw een samenwerking met sportraad zitten.  

Voorstel vanuit de jeugddienst: voetbaldarts, zie link: 

https://clickproductions.be/rent/aanbod/voetbal-darts-xl/ (ideetje vanop de buitenspeeldag)  

Budget jeugd: € 250 

 

Ook voor deze editie wenst Sportraad Bever de samenwerking met jeugdraad verder te zetten.  

Volgende ideeën worden gegeven: bumperbal, klimmuur, bungee trampoline, circus zonder 

handen, kinderspeelland organiseren/opstellen in de sporthal.  

 

Sportraad Bever stelt aan de jeugdraad het volgende voor: (Annemie W) 

Attractie: klimmuur onder begeleiding van de firma; gelet op de beperkte helpers van beide 

adviesraden én de aanwezigheid van een klein springkasteel voor de allerkleinsten.  

Wanneer: Zondag 21/08/2022 

 

Nog te maken afspraken met jeugdraad:  

• Helpers binnen de adviesraden + shift 

• Betaling 

• Bepalen kostprijs deelname aan attractie 

 

Nancy vraagt intussen prijsoffertes op bij volgende firma’s:  

Oenanthe, The adventure company en de firma uit het verleden Sport Track uit Ieper.  

Jeugdraad/jeugddienst worden gebriefd.  

 

C. Kids Run 23/09/2022  

Aan te vragen materiaal: startkaartjes voor 270 leerlingen (momenteel 250 leerlingen in lager 

onderwijs) 

Niet aanvragen: papieren zakken, lint, appels 

Voorlopig vragen we geen gratis appels, gezien de grote hoeveelheid slechte appels in 2020. 

Eventueel appels aankopen bij de lokale fruithandelaars. 

Manier van werken zoals in 2021 behouden! Parcours: gesplitst Bever/Akrenbos zeker 

behouden! 

 

D. Bowling 50+ 

Periode: najaar 2022 

Voorzitter Annemie vraagt om tegen volgende vergadering eens te polsen bij Bowling De Kaai 

naar de prijzen voor 2 spelletjes, mattentaart en drankje. Nancy doet het nodige.  

 

E. Teambuilding Sportraad 

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

Periode: najaar 2022 

Punt 4: Allerlei 

• Philippe: Franstalig wandelgids: 4 à 5 exemplaren resterend.  

• Nancy geeft feedback op de gestelde vragen tijdens de vorige vergadering, omtrent de 

geschonken AED door Open voor de Mens:  

https://clickproductions.be/rent/aanbod/voetbal-darts-xl/


o Het college vroeg de partij Open voor de Mens om een suggestie qua locatie mee te 

geven. Zij raadden aan om dit te plaatsen in IBO ’t Sterretje. De binnenkast en 

toestel werden reeds opgehangen.  

o Het onderhoudscontract voor het toestel werd afgesloten bij AED-Partner, dit is de 

firma waarbij het onderhoud van de andere 2 toestellen lopende is.  

o Intussen werd ook het nodige gedaan om het toestel te registreren bij FOD 

Volksgezondheid én zijn de brieven in opmaak om de hulpdiensten, plaatselijke 

artsen,… te informeren over de locatie van het 3e toestel.  

• STAVAZA sleutel nooduitgang sporthal: sleutel is binnengebracht bij een slotenmaker, hij 

doet het nodige.   

• Sportregio-nieuws :  

o MX For Kids  

Datum voor Bever: zaterdag 17/09/2022 

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

parking, toegankelijkheid) 

• Vraag om opleiding reanimeren en defibrilleren. De lesgever zou dit kunnen verzorgen op 

volgende woensdagen 01/06, 08/06 of 15/06/2022. Onze voorkeur gaat uit naar woensdag 

15/06/2022 en zou plaatsvinden in de feestzaal. Gezien de grote interesse bij de club Klimax, 

polst Nancy vooraf bij Alain welke mogelijkheid hen past. Iedereen krijgt nog een mail.  

De Nederlandstalige opleiding zal worden opengesteld voor clubs en inwoners en zal bekend 

worden gemaakt binnen de gemeente. Daarnaast zal een wachtlijst voor de Franstalige 

opleiding worden bijgehouden.  

 

Volgende sportraad op maandag 20/06/2022 om 19u30 in de evenementenzaal, zo niet via MS 

Teams  

 

Voorlopige agendapunten:  

• Goedkeuren verslag vorige vergadering 

• Sportprogramma 2022 :  

o Dorpsfeesten 

o Opendeur sportclubs : interesse en vraag ? 

o Kids run 

o Bowling : 2 spelletjes + mattentaart + drankje  

o  

• Allerlei  


