
Verslag algemene vergadering sportraad 20/06/2022 

Aanwezig: Annemie Wielant, Jean-Marie Krikilion, Timothy Daubie, Melanie Denaeyer, 

Ines Van Ruyskensvelde, Nancy Duyms 

Verontschuldigd: Kevin Buyl, Philippe Soudan, Maurine Ricour, Sébastien Philippin, Sarah Ricour, 

Patrick Capiau, Annemie Ricour 

Agenda  

Mededelingen:  

Er zijn geen mededelingen. 

Punt 1: Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Nancy past de schrijfwijze van Maurine Ricour aan, ook voegt ze zichzelf als aanwezige toe. 

Het verslag werd hierna goedgekeurd.  

Punt 2: Tussentijdse evaluatie initiatie line-dance 

Aantal deelnemers: 33 ingeschrevenen. Jean-Marie bevestigt dat iedereen betaalde.  

Les 1: 33 deelnemers 

Les 2: 31 deelnemers 

Les 3: 29 deelnemers 

Wij ontvingen de vraag vanuit de deelnemers of dit nog wordt aangeboden na de 5 initiatie-lessen.   

Sportraad Bever bespreekt deze vraag en stelt voor om een bevraging te lanceren via e-mail naar de 

deelnemers. Daarnaast polst men ook naar mogelijke tips/beweegideeën. Indien genoeg interesse, 

eventueel in het najaar (oktober/november) herhalen.  

Sportraadlid Melanie zou een eventueel vervolg willen opnemen met Just 2 Dance. 

Punt 3: Sportaanbod 2022 

A. Laatste afspraken dorpsfeesten 2022 

Huren klimmuur op zondag 21/08/2022  

 

STAVAZA: klimmuur is gevraagd op zondag 21/08/2022 van 13u tot 17u.  

Firma: klimmuur is nog vrij maar zoekt nog een chauffeur die begeleider is. (Op zich hun 

probleem) 

Nancy wacht nog op bevestiging firma. Daarna brieft Nancy op haar beurt Het Feestcomité 

(Contactpersoon: Stefaan Goessens). 

 

Feedback Jeugdraad 03/06/2022:  

Jeugdraad kan van 13u tot 15u aan de kassa zitten. (makkelijkst voor de vrijwilligers) 

Voorstel om deelnemers een toegangsbandje van € 2 te laten betalen.  

Opbrengst: hun deel doorstorten op de zichtrekening.  

 

TO DO:  

Firma nog te contacteren of alles in orde is. Nancy informeert naar:   

* hoeveel kinderen er tegelijk op de klimmuur kunnen én hoeveel begeleiders nodig om het 

klimmend kind te beveiligen.   

* vanaf welke leeftijd kunnen kinderen er op 



Antwoord firma:  

Vanaf het 1e leerjaar kunnen ze al klimmen. 

Er zijn 5 verschillende klimplaatsen of klimtouwen. Meestal klimmen we met 3 klimtouwen. 

Maar dan moeten er wel 3 personen zijn die beveiligen. In ieder geval is onze begeleider daar 1 

van.  

We beveiligen volgens top-rope (touw bovenaan de muur vast) en met grigri’s, is zeer 

gemakkelijk aan te leren. 

Dus het beste is dat er nog 2 mensen meehelpen beveiligen.  

 

Sportraad stelt voor om € 5 per deelnemer te vragen, dit wordt voorgelegd aan de jeugdraad.  

* Praktische zaken: gezien jeugdraad start met de shift, misschien best dat zij een kassa, 

toegangsbandjes en uithangblad activiteit (promo van de klimmuur aan de stand) voorzien. 

Toegangsbandjes geven ons een stand van zaken bij de overdracht van kassa en wissel van de 

shift. Polsen wie er shift kan meedraaien.  

Sportraadleden dragen hun T-shirt! Nancy stuurt een doodle uit naar alle sportraadleden. 

Sportraad zal de stand bemannen tussen 15u en 17u; let wel op gezien wij mee begeleiden 

zullen we onze shift met minstens 2 à 3 personen moeten aanwezig zijn!  

Mogelijkheid dat jeugdraad kassa voorziet? + promo voor aan de stand, + t-shirts  

Nancy stuurt sportraadleden een doodle.  

 

B. Memorial Van Damme 02/09/2022 

De gemeente schreef in om gratis tickets aan te vragen. We weten nog niet met zekerheid of we 

tickets zullen kunnen bemachtigen.  

 

C. MX For Kids 17/09/2022: promotie is lopende vanuit ILV Sportregio Pajottenland.  

 

D. Kids Run 23/09/2022  

Nancy deed het nodige qua aanvragen bruikbaar materiaal.  

De verdere afspraken zullen op de volgende sportraad gemaakt worden met de sportraadleden 

en LO-leerkrachten. Nancy vraagt intussen aan de Politiezone Pajottenland om inzet van 2 

politieagenten gedurende deze loop.  

 

E. Bespreken bowlingnamiddag 50+ 

Periode: najaar 2022 

2 bowlingspelletjes + mattentaart + normale consumptie (koffie/thee/frisdrank) = € 12,5 per 

persoon (vanaf september). Het spreekt voor zich dat wanneer iemand een sterker drankje 

bestelt, dit meer kost.  

De aanwezige sportraadleden prikken een mogelijke datum, nl. op zaterdagnamiddag 

12/11/2022. Kostprijs per deelnemer € 15 pp, afwachten of bus het vervoer kan verzorgen, zo 

niet vervoer door sportraadleden.  

Nancy brengt de seniorenraad op de hoogte  + meldt dit ook voor de sportverzekering.  

Mogelijke flyer wordt ontworpen tegen de volgende sportraad.  

 

F. Teambuilding Sportraad 

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

Periode: najaar 2022 

Punt 4: Allerlei 



• Binnenkort zullen de sportclubs de oproep tot indienen van het werkingsverslag en het 

subsidiereglement ontvangen.  

• Nancy vraagt aan Just 2 Dance of zij zicht hebben op het gebruik van de sportzaal voor het 

volgende dansseizoen. Behouden zij hun gebruikelijke uren of wijzigt dit?  

• Sportideetjes voor 2023 

o workshop elektrische fietsen: ConceptBike 68 – Nadine 0497/40.43.63 

Eventueel koppelen van een actie van de Vlaamse overheid omtrent elektrisch 

fietsen bij 65+ / VAB – sensibilisering elektrisch fietsen en het verkeer.  

o Lasershooten in Bever, al dan niet in samenwerking met de jeugdraad.  

• Huldiging Maurine Ricour op 28/06/2022 van 19u tot 20u 

Nancy informeert of burgemeester/bevoegde schepen speecht.  

Er wordt een attentie vanuit de sportraad voorzien.  

• Op 04/07/2022 komen we samen met Bert Pappaert (architect en Gecoro-lid) omtrent de 

nieuwe sporthal.  

Nancy brengt Sarah op de hoogte en print enkele exemplaren van het dossier + verslag 

bezoek Silly.  

Volgende sportraad: Maandag 26/09/2022 om 19u30 

Voorlopige agenda: 

Goedkeuren verslag 

Evaluatie kids run 23/09/2022 

Afspraken + flyer bowling 50+ op 12/11/2022 

Voorstel teambuilding sportraad 

 


