
 
Verslag algemene vergadering sportraad 01/04/2019 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,     afgevaardigde sportclub 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,    afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,   afgevaardigde sportclub  
Kevin Buyl,       afgevaardigde school/voetbal 
Michaël Piecq,       geïnteresseerde burger 
Annemie Ricour,      afgevaardigde sportclub 
Melanie Denaeyer       afgevaardigde sportclub 
Maxime Vanholder schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Timothy Daubie      afgevaardigde school/voetbal 
Wendy Van De Meerssche,     geïnteresseerde burger 
 
Agenda 
Verwelkoming Gezinssport Bever 
Dhr. Capiau Patrick liet zich verontschuldigen, we nodigen hem opnieuw uit op de volgende sportraad. 
 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Start to run 2019: Tussentijdse evaluatie  
De deelnemers houden vol, momenteel +/- 15 deelnemers per training. Deelnemers zijn positief. 
Opbouw begeleiding verloopt vlotter dan in het begin (opwarming, stretchen… )  
Ines bezorgt Nancy nog een groepsfoto voor het infoblad. 
 
Bespreking en uitwerking gegidste dauwwandeling 14/04/2019  

• Jean-Marie heeft een route uitgestippeld van +/- 7 à 8 km 

• Nancy geeft de stand van zaken inschrijvingen mee.  

• Er worden geen extra ontbijtpakketten voorzien. Indien er toch wandelaars komen opdagen die zich 
niet inschreven, betalen zij € 2 en ontvangen geen ontbijtpakket.  

• Voorbereidingen worden de ochtend zelf gedaan.  
Afspraak ter plaatse: 6u – Jean-Marie, Annemie W. en Nancy 

• Sportraadleden die later aankomen: Michaël, Maxime, Ines 

• Ontbijt – zoveel mogelijk aankopen bij plaatselijke handelaars  
o Bruine papieren zakjes/broodzakjes + croissant + pistolets (Nancy) 
o Honingkoek apart verpakt (Nancy) 
o Fruitsapbrikje Minute Maid (Nancy) 
o Eitjes + eitjes koken (Nancy) 
o Magere yoghurt met fruitsmaak (Nancy) 
o Potje confituur + boter per persoon (Annemie) 
o Smeerkaasje (Nancy) 
o Paaseitje (Nancy) 
o Appels (Nancy) 
o 500gr koffie (Nancy) 
o Suikersticks (Nancy) 
o 3 bidons Melk (Nancy) 
o 2 bidons water (Nancy) 
o Gele servetten (Nancy) 
o Toiletpapier (Nancy)  
o … 

 

• Materiaal nodig voor in het zaaltje: 
o Koffielepels + enkele soeplepels 
o Glazen voor frisdrank 
o Koffiezet + koffiethermossen + koffiefilters 
o Koffietassen en ondertassen  



o Dessertborden  
o Messen 
o Handdoeken (Nancy) 
o Keukenpapier (Nancy) 
o Schotelvod / schuurspons (Nancy) 
o Vuilniszak/PMD-zak + vuilniszakhouder (Nancy) 
o Thee + waterkoker (Nancy) 
o Fluohesjes (Nancy) 
o Plannetjes route (Nancy) 
o Verzekeringsdocumenten (Nancy) 
o Paasdecoratie (Annemie) 

 
Allerlei 
Stand van zaken: Sportraadrekening ING  
Jean-Marie neemt contact op met ING. 
 
Ronde tafel 

• Dorpsfeesten 2019 
Nancy contacteert Kaat om te overleggen.  
Oproep aan iedereen om ideetjes te zoeken 
Budget: € 250 à € 300 euro per adviesraad - indien samen met jeugdraad 
 

• Flyer E-fietsen wordt ter info voorgelegd. Sportraad adviseert om logo’s van Bever bij elkaar te 
plaatsen + tekst ‘Bever-Biévène’ onder wapenschild te plaatsen. 
 

• Kevin deelt mee dat Fun Foot in de prijzen is gevallen en won € 2000. (dossier ingediend bij ING) 
FEXC Bever bezorgt het gemeentebestuur een klein woordje om te publiceren in het infoblad.  
 

• Nancy contacteert sportregiocollega’s omtrent uniform subsidiereglement zodat er de komende 
maanden kan gebrainstormd worden over de opmaak van een nieuw subsidiereglement.   
Nancy zendt het huidige subsidiereglement en het invuldocument naar alle sportraadleden.  
 

• Handball Club Silly 
Club zou zelf instaan voor de aankoop van de goals en vraagt een mogelijke tegemoetkoming in de 
huur van de zaal.  
 

Sportraad Bever bespreekt dit en geeft onderstaande feedback/bedenkingen. Maxime koppelt 
terug.  

o Inklapbare goals?  
o Hoe groot? Makkelijk op te bergen? + Waar opbergen?  
o School: goals zijn zeker bruikbaar maar niet nodig tijdens de lesuren 
o Zeker rekening houden met de bezetting van de sporthal.  

In de winterperiode is deze zaal meer bezet door voetbal/kaatsers/Just2Dance.  
Beverse clubs voorrang geven!  

o Terrein/zaal trainingen vs competitie?  
o Gemeentebestuur dient te beslissen of ze instemmen om de niet-Beverse club een gunstig 

tarief toe te kennen en dit gedurende 3 seizoenen.  
(Gunstig tarief vs wel/niet verhuren van de zaal) 

o Positief: nieuwe club / nieuwe sport in Bever, mogelijks meer bezetting van de zaal dus meer 
opbrengst 
 

• Sporthal – Nancy/Maxime geven door aan technische dienst  
o Vraag om enkele kapotte TL-lampen te vervangen 
o Chauffage kantine 
o Probleem water (grondwater? ) 

 

• Geocache: De Beverse geocache wordt nog steeds ontdekt, al 41 werden er gevonden.  
 

Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op maandag 13/05/2019 om 19u30. 


