
Verslag algemene vergadering sportraad 22/07/2019 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,     afgevaardigde sportclub 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,    afgevaardigde sportclub 
Kevin Buyl,       afgevaardigde school/voetbal 
Timothy Daubie      afgevaardigde school/voetbal 
Annemie Ricour,      afgevaardigde sportclub 
Melanie Denaeyer       afgevaardigde sportclub 
Sébastien Phillippin       plaatsvervanger sportclub 
Maxime Vanholder schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Sarah Ricour       geïnteresseerde burger  
Michaël Piecq,       geïnteresseerde burger 
Wendy Van De Meerssche,     geïnteresseerde burger 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,   afgevaardigde sportclub  
Patrick Capiau      afgevaardigde sportclub 
Tonny Spruyt       afgevaardigde sportclub  
Willy Ransbottyn      plaatsvervanger sportclub 
 
Agenda 
Verwelkoming nieuwe kandidaten  
Mevr. Sarah Ricour liet zich verontschuldigen. Zij deelde mee dat een maandagavond, vergadermoment, 
moeilijk lukt voor haar wegens het geven van de trainingen.  
Nancy bekijkt met haar wat de eventuele andere mogelijkheden zijn.  
Maandagavond lukt tot hiertoe als enige moment voor de huidige leden van de adviesraad. 
 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Engagementsverklaring sportclubs 
Gezien de vakantieperiode stelt sportraad Bever voor om dit agendapunt toch te behandelen.  
De aanwezige sportclubs nemen de engagementsverklaring door en ondertekenen ter akkoord. 
De afwezige sportclubs zullen dit document per e-mail ontvangen, zij brengen dit vervolledigd document 
mee op de volgende sportraad of bezorgen dit per kerende e-mail aan Nancy.  
 
Afspraken en aanvulling doodle hulp tijdens dorpsfeesten op 25/08/2019  
Intussen werden de prijzen vergeleken.  
De attractie ‘battle race hindernissenbaan’ viel all-in binnen het budget (€ 600 zonder begeleiding) en werd 
dan ook gereserveerd bij de firma Attraxi.  
 

 
 
Afspraken met firma:  
Voorstel opstelling attractie: +/- 10u 
Effectief gebruik door deelnemers: +/- 11u à 11u30 
Voorstel ophalen attractie: vanaf 20u 
Nancy maakt later nog afspraken met de firma.  
Praktische afspraken:  



• Er wordt nogmaals een oproep gelanceerd aan de afgevaardigden van de sportclubs en/of hun 
plaatsvervanger om de doodle te vervolledigen.  

• Iedere deelnemer betaalt eenmalig € 2, deelname onbeperkt 

• Nancy voorziet toegangsbandjes 

• Ines zorgt voor wisselgeld 

• Nancy spreekt af met werkman wat betreft de elektriciteitsvoorzieningen + toegang Sterretje 
 
Korte bespreking Kids Run 2019  
Kids Run gepland op vrijdag 27/09/2019 
 
Kevin en Timothy delen mee dat de leerkrachten reeds op de hoogte zijn van de geprikte datum.  
De feedback na de editie van 2018 wordt zeker meegenomen:  

• Verbeterde aankomstlus behouden 

• 15’ later starten 

• Bekers voorzien 

• Een ‘drankzone’ voorzien 

• Eventueel werken met een curverbox per klas met hun eigen drinkbussen die gevuld worden met 
kraantjeswater = milieuvriendelijk 

• Stand mogelijk van De Watergroep? (cfr. Personeelssportdag regiowerking) 

• Vermelden in de brief naar de ouders om extra drinkwater mee te geven 
 
Extra idee: 
We kunnen een gehele lus maken, zodat de ouders/supporters hun kind(eren) eventueel meermaals zien 
voorbij lopen. Bijvoorbeeld lus doorheen de woonwijk Freest, via het Ak’Centje naar kaatsplein. Bij het 
huidige concept staan de ouders/supporters langsheen het parcours of aan de eindmeet. 
 
Tijdig contact leggen en afspraken maken met de politieagent. 
Nancy probeert het infomoment van Moev rond de Vlaamse veldloopweek voor scholen bij te wonen. Zo 
niet, spreekt zij met sportcollega’s af om het nodige materiaal mee te nemen.  
 
Vastleggen datum en concept bowlingnamiddag 50+ (najaar 2019) 
 
Voorlopig vastgelegde datum: zaterdagnamiddag 16/11/2019 
 
Voorstel om het vroegere concept te behouden, nl. 2 spelletjes + drankje + vervoer door gemeentelijke 
schoolbus + verzekering 
Nancy informeert bij de bowling De Kegel naar de huidige kostprijs van het concept. Zij reserveert voorlopig 
3 banen, daarna worden het aantal leden bevestigd.  
 
Nancy brengt de voorzitster van de seniorenraad op de hoogte van deze najaarsactiviteit. (voorstel prijs, 
concept,… ) 
 
Op de volgende vergadering zal het volgende besproken worden:  

• Ontwerp flyer (Kostprijs per deelnemer: € 10) 

• Ingewonnen info bowling De Kegel 

• Afspraken met buschauffeur, indien al dan niet het college akkoord gaat met het vervoer van de 
deelnemers van en naar de locatie.  
 

 
Overlegmoment 3: Verdere opmaak sportsubsidiereglement 2020-2025 
Op vrijdag 19/07/2019 ll. kwam dhr. Dirk Heylen (Sport Vlaanderen) in Bever op bezoek. Hij evolueerde de 
stand van zaken betreffende de opmaak van het nieuwe sportsubsidiereglement gunstig.  
 
De bedenkingen en vragen gegeven tijdens het eerste overlegmoment worden besproken.  
De indeling en criteria worden herwerkt/verder uitgewerkt.  
 
Zie PowerPointpresentatie overlegmoment 3. 
 



Sportraad Bever vraagt aan alle leden om de laatste versie na te lezen tegen de deadline 10 september 
2019.  
Allerlei 

• Activiteit Gezinssport Bever op 18/08/2019 
Plaatsvervanger Sébastien maakt promotie voor deze activiteit. Hij vraagt of het mogelijk is dat 
enkele leden van de adviesraad een handje komen helpen.  
Voorzitter Annemie vindt dit een mooi aanbod voor verschillende leeftijden.  
Ze licht nogmaals toe dat dit niet de gebruikelijke wijze is dat sportraadleden helpen bij activiteiten 
van de sportclubs, er wordt al genoeg beroep gedaan op vrijwilligers, maar wil dit uitzonderlijk wel 
toestaan.  
Sportraadleden Annemie W., Melanie en Maxime komen de dag zelf. 
Voorzitster Annemie vraagt om haar op de hoogte te houden, indien de club hieromtrent nog 
samenkomt.  
 
Indien een sportclub wenst samen te werken met de sportraad, kan dit eventueel na overleg. Hulp 
en promotie is dan in beperkte mate mogelijk.  
Wanneer de sportclub een event aanmaakt op bijvoorbeeld facebook, kan dit ook op de 
facebookpagina van de sportraad gedeeld worden. Alle promotie dient ook voorzien te zijn van het 
logo van de sportraad + het logo van de gemeente.  
 

• Evenementenkalender/activiteitenkalender 
Activiteitenkalender sportclubs mogelijk om trimestrieel te verspreiden? Of semestrieel via infoblad?  
Nancy deelt mee dat de online activiteitenkalender/evenementenkalender steeds kan 
aangepast/aangevuld worden door collega Dorinda. 
 

• Idee intergemeentelijke warmathon in 2020  
o Schepen Maxime nam de nodige inlichtingen bij VRT. Alles wat een warmathon inhoudt, 

sturen zij. Bijvoorbeeld: zij zoeken de locatie, en niet wij die ze aanbieden.  
o Een intergemeentelijke samenwerking wordt aangehouden.  

Elke gemeente heeft zijne pot. Eventueel samenwerken met ‘het communiteit’, de 
organisatie die enkele jaren terug een activiteitendag opzette t.v.v. Kom Op Tegen Kanker 

o Toegankelijk maken voor iedereen: bike & run, fietsen, mtb, afstand 
steppen/rolschaatsen/met stelten lopen, éénwieleren, …  

o Sportief goed doel vooropstellen? Bv. To walk again  
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 Nancy en schepen Maxime contacteren de gemeente Galmaarden en Herne om een datum 

te prikken voor het intergemeentelijk overlegmoment met sportambtenaren en bevoegde 
schepenen.  

o Nancy informeerde bij Sport Vlaanderen, subsidiëring mogelijk via bovenlokale 
projectondersteuning 2020. Maar is dit haalbaar om iets concreets in te dienen en dit in 
overleg met de buurgemeenten Galmaarden en Herne?   

• Sporthal: melding door Just To Dance 

• Sportclub Just to dance meldde dat het onderhoudsmateriaal voor de sporthal dient vernieuwd te 
worden. De beschikbare dweilen werden nat in de materiaalkast geplaatst, waardoor deze niet 
geschikt waren bij het schoonmaken van de sporthal en kantine door Just to dance. Bovendien zijn 
deze aan vervanging toe. Ook een extra emmer zou welkom zijn. Nancy brieft het schepencollege 
en vraagt het nodige te doen.  
 

Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op maandag 07/10/2019 om 19u30. 


