
Verslag algemene vergadering sportraad 25/02/2019 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,     afgevaardigde sportclub 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,    afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,   afgevaardigde sportclub  
Timothy Daubie      afgevaardigde school/voetbal 
Kevin Buyl,       afgevaardigde school/voetbal 
Wendy Van De Meerssche,     geïnteresseerde burger 
Michaël Piecq,       geïnteresseerde burger 
Annemie Ricour,      afgevaardigde sportclub 
Melanie Denaeyer       afgevaardigde sportclub 
Maxime Vanholder schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd:  
 
Afwezig: 
Bea Ricour        geïnteresseerde burger  
 
Agenda 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Het verslag wordt na het doorvoeren van een paar kleine opmerkingen goedgekeurd.  

 Hopsakee niet in 2019 wegen te beperkt in opslagruimte. 

 Michaël is een geïnteresseerde burger. 
 
Start to run 2019: stand van zaken 

 Stand van zaken inschrijvingen ‘groep beginners’ en ‘groep gevorderden’ 

 Voetbalclub is reeds op de hoogte gebracht, bij slechte weersomstandigheden lopen in neutrale 
zone  

 Maken van laatste afspraken.  

 Vragen van de deelnemers worden besproken.  

 Nancy brengt beide begeleiders op de hoogte van de deelnemers 
 
Bespreking en uitwerking gegidste dauwwandeling 14/04/2019  

 Jean-Marie stippelt zo snel mogelijk een route uit, ongeveer 7 km 

 Flyer wordt besproken en aangepast. Toevoeging mogelijkheid tot gezamenlijk ontbijt. 
Flyer midden maart verspreiden, inschrijvingen 3 weken laten lopen.  

 Nancy maakt doodle op voor hulp/aanwezigheid leden 

 Bespreking attentie gids? Nancy/Michaël zorgen hiervoor.  

 Vertrek en aankomst: zaaltje loods Akrenbos 
 
Allerlei 
Stand van zaken: Sportraadrekening ING  
Jean-Marie neemt contact op met ING. 
 
Stand van zaken: Sportraadkledij 
Sportraadkledij werd geleverd en overhandigd aan de leden.  
Factuur zal betaald worden met de sportraadtoelage.  
 
Ronde tafel 

 Nieuws vanuit de sportregiowerking 
o Sportkompas 

Nancy deelt mee dat dit item opnieuw ter sprake kwam op de vergadering sportregio dd. 
12/02/2019. Niet in elke gemeente positief onthaalt. 
Voorstel: Gooik, Affligem en Herne zijn pilootgemeenten sportkompas in 2020.  

o Vraag aan Beverse sportclubs met jeugdwerking tot controleren van de gegevens voor 
jeugdsportgids. 
 

 Subsidie van € 500 werd gestort door Fost Plus – zwerfvuilactie 2018. 



 Teambuilding sportraad 
We hopen dat de workshop nog steeds kan doorgaan op 30/03/2019. Nancy informeert.  
Michaël en Ines kunnen niet aanwezig zijn. 
 
De sportieve activiteit wordt uitgesteld naar een later datum. Datum nog te prikken.  
 

 Kandidatuur sportclubs 
Sportraad Bever neemt kennis van de ingediende kandidatuur van Gezinssport Bever.  
Wij nodigen een bestuurslid uit op onze volgende vergadering en luisteren naar de voorstelling van 
de nieuwe club en de verwachtingen. Nancy antwoordt.  
 
Er zal een oproep gelanceerd worden vanuit het schepencollege. De huidige sportraadleden die 
verder wensen te zetelen in de sportraad dienen ook opnieuw hun kandidatuur te stellen. 
 
Michaël deelt mee dat hij tot eind september 2019 zal zetelen in de sportraad.  
 

 Sporthal 
o De chauffageruimte werd opgeknapt. Zo werd er brandwerende gyproc en andere 

verlichtingsarmaturen geplaatst, geverfd,…  
o De oud-bestuursleden van VC Bever delen mee dat alle aanwezige bekers aanwezig zowel 

in de chauffageruimte als in de kantine mogen verwijderd worden.  
o Controle systeem - toelichting door Maxime  

Om wanorde, problemen en schade te melden en te voorkomen werd er voorgesteld om een 
check-up list te hanteren in de sporthal.  
De bedoeling is dat er een wekelijkse/tweewekelijkse agenda wordt uitgehangen. Iedere 
gebruiker overloopt de checkpunten bij aankomst en vertrek. Eventuele 
opmerkingen/schade kan op een apart document gemeld worden. 
Elke gebruiker zal een mailtje ontvangen. 
Sportraad Bever adviseert gunstig en vraagt een goede opvolging van dit controle systeem.  

o Voorzien van een stofblik en veger + aanvullen EHBO-kit 
 

 Website 
Er wordt voorgesteld om de geo-cache toe te voegen aan de rubriek ‘wandelingen’. 
Verwijderen voorbije activiteiten.  
Is het mogelijk om sportactiviteiten te implementeren in de gewone evenementenkalender?  
 
Nancy bekijkt met collega Dorinda wat mogelijk is.  

 
 

Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op maandag 01/04/2019 om 19u30. 


