
Verslag algemene vergadering sportraad 27/05/2019 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,     afgevaardigde sportclub 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,    afgevaardigde sportclub 
Kevin Buyl,       afgevaardigde school/voetbal 
Timothy Daubie      afgevaardigde school/voetbal 
Michaël Piecq,       geïnteresseerde burger 
Melanie Denaeyer       afgevaardigde sportclub 
Maxime Vanholder schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Annemie Ricour,      afgevaardigde sportclub 
Patrick Capiau      afgevaardigde sportclub 
Sebastien Philippin       plaatsvervanger afgevaardigde sportclub 
Wendy Van De Meerssche,     geïnteresseerde burger 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,   afgevaardigde sportclub  
 
Agenda 
Verwelkoming nieuwe kandidaten  
Mevr. Sarah Ricour die zich als geïnteresseerde burger kandidaat stelde, liet zich verontschuldigen. Zij 
wordt uitgenodigd op de volgende vergadering.  
We verwelkomen dhr. Tonny Spruyt, als afgevaardigde van de Petanqueclub. We luisteren naar de 
voorstelling, de verwachtingen en vragen van de nieuwe kandidaat. 
 
Voorstelling:  

• Is een feitelijke vereniging met een recreatieve sportwerking 

• Leden/lidgeld 
Alle leden betalen op jaarbasis € 30, voornamelijk volwassen leden. 

• Petanqueclub is niet aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.  

• Wekelijkse bijeenkomst: iedere donderdagavond en zondagochtend. In de zomermaanden ook 2 
dinsdagen per maand.  

• Bestuur beschikt over een organogram. 

• Voorzitster Annemie licht de werking van de sportraad toe.  
 
Verwachtingen/vragen: /  
 
Vervolg:  
Na overleg gaat sportraad Bever unaniem akkoord met de toetreding van de Petanqueclub tot Sportraad 
Bever. Dhr. Tonny Spruyt zal het verslag van deze vergadering toegezonden krijgen en uitgenodigd 
worden voor de volgende algemene vergadering.  
 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Zowel in het verslag van de vorige vergadering als in de bijlagen werd de typfout voor de periode van het 
huidige subsidiereglement (2013-2019) als voor het nieuwe subsidiereglement (2020-2025) aangepast. Er 
werden verder geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Engagementsverklaring sportclubs 
Dit agendapunt wordt verschoven naar de volgende algemene vergadering.  
 
Oproep zoektocht attractie dorpsfeesten 2019 
Nancy nam contact op met Kaat Craps, voorzitter jeugdraad, en ziet een verderzetting van de 
samenwerking zitten. Er wordt samen uitgekeken naar mogelijke attracties (opblaasbare 
luchtstructuur/luchtstructuren).  
 
OPROEP aan alle sportraadsleden om mee naar mogelijke leuke attracties te zoeken.  
Totaalbudget: maximum € 600 incl. transport en BTW.  
 
Overzicht sportattracties doorheen de jaren:  

2010 Speleobox 



2011 Gekke fietsen 

2012 Waterbal 

2013 Levende tafelvoetbal 

2014 Slingerbal 

2015 Go-cartparcours + go-carts 

2016 Bungeerun + xl balance 

2017 Jack sparrow (hindernissenbaan) 

2018 Army-run (grote hindernissenbaan)  

 
 
Feedback voorzittersoverleg II 
Voorzitster Annemie Wielant woonde het 2e overleg dd. 20/05/2019 bij.  
Er wordt afgesproken om op regelmatige basis samen te komen.  
Alle binnengekomen kandidaturen voor de verschillende raden worden meegedeeld. 
Er wordt gevraagd om rekening te houden met de verdeling man/vrouw-regel per adviesraad. Voor de 
sportraad is dit OK. 
De statuten van de gemeentelijke sportraad dient opnieuw goedgekeurd te worden op de gemeenteraad 
van 25/06/2019 a.s. 
 
De huidige statuten worden overlopen en aangepast waar nodig.  
 
Overlegmoment 2: Verdere opmaak sportsubsidiereglement 2020-2025 
De bedenkingen en vragen gegeven tijdens het eerste overlegmoment worden besproken.  
De indeling en criteria worden herwerkt/verder uitgewerkt.  
Zie PowerPointpresentatie overlegmoment 2. 
 
Allerlei 

• Werkingsverslag subsidies sportclub 2018-2019  
Er wordt meegedeeld dat de sportclubs eerstdaags worden aangeschreven en worden verzocht om 
hun dossier m.b.t. het werkjaar 2018-2019 in te dienen voor 15/08/2019.  

• Idee intergemeentelijke warmathon in 2020  
o Er wordt voorgesteld om toch te gaan voor een intergemeentelijke samenwerking. 
o Gezamenlijk goed doel vooropstellen  
o Warmathon= lopen, joggen, wandelen – toegankelijk maken voor iedereen  
o Idee 1: om een kleine lus binnen elke gemeente aan te bieden + een grotere lus over de 

verschillende gemeenten 
o Idee 2: bijvoorbeeld aanbieden van een route van 12km 

Bedoeling dat de deelnemers zoveel mogelijk rondjes lopen/stappen/joggen binnen een 
bepaalde tijd 

o Nagaan of we geen bestaande wandelroutes kunnen gebruiken. 
o Enige ondersteuning via Sport Vlaanderen mogelijk?  

 

Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op maandag 22/07/2019 om 19u30. 


