
Verslag algemene vergadering sportraad 26/10/2020 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,     geïnteresseerde burger 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,    afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,   geïnteresseerde burger  
Kevin Buyl,       afgevaardigde school 
Timothy Daubie,      afgevaardigde school/voetbal 
Melanie Denaeyer,       afgevaardigde sportclub 
Patrick Capiau,      afgevaardigde sportclub 
Sarah Ricour,       geïnteresseerde burger  
Maurine Ricour,      geïnteresseerde burger 
Maxime Vanholder schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd: / 
Philippe Soudan,       geïnteresseerde burger 
Sébastien Phillippin,       afgevaardigde sportclub 
Annemie Ricour,      afgevaardigde sportclub 
 
Afwezig:  
Tonny Spruyt,       afgevaardigde sportclub  
 
Agenda 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
Sportraadlid Patrick vraagt een overzicht van de subsidies aan de sportclub op. Dit wordt bezorgd. 
 
Sportprogramma 2020 

 
1. Evaluatie Kids Run – coronaproof 25/09/2020 

Vlot verloop, correct opgemaakt draaiboek door L.O.-leerkrachten.  
Ook goede medewerking van Politie en werkmannen.  
Nancy heeft naar alle partners een kort dankwoordje via e-mail verzonden.  
De kortingsbonnen van Torfs werden verdeeld onder de helpers (werkmannen, lopers, agenten en 
leerkrachten LO).  
Leerkrachten reageerden positief: leerlingen Akrenbos hebben door aparte loop meer tijd. Anders 
meer tijdsverlies omdat schoolbus hen vervoert.  
Leerlingen van de 1e graad als eerste laten starten is ook beter voor deze kinderen, ze zijn minder 
zenuwachtig.  
Sportraad Bever stelt voor om dit naar de volgende editie te behouden.  
 
Nadeel: geen appels, te veel slechte appels! Misschien appels kopen bij de lokale Beverse 
handelaars?  
Nancy ontving intussen een evaluatieformulier vanuit Moev, zij zal het appelprobleem duidelijk 
melden.  
 
Nancy deelt mee aan de sportclubs dat er genoeg afbakeningslint van Torfs/Sport Vlaanderen rest, 
indien zij dit kunnen gebruiken, geef gerust een seintje.  
 
Nancy ontving intussen de wens/keuze van het sportief cadeau voor beide vestigingen.  
Het gaat over volgende artikelen bij de firma Idemasport:  
1x Tapedo stuntstep € 83,49  
2x Reglementaire basketbalring € 32,67/stuk.  
Zal bekostigd worden vanuit Sportraad Bever. Maxime vraagt na of dit kan aanvaard worden als 
stavingsstuk voor activiteit werkingstoelage adviesraad. Indien aanvaard: Eventueel aanvullen tot 
een maximumbedrag van € 200?  
 

2. STAVAZA lopend programma:  

• STAVAZA rangschikking deelnemers uitbreiding loopomloop 
Sarah geeft de voorlopige rangschikking mee. Deze bleef ongewijzigd:  



Snelste vrouw: Maurine Ricour 
Snelste man: Lieven Foubert 
 

• STAVAZA rangschikking deelnemers fietschallenge 20x Burghtberg  
Kevin meldt dat ook hier de rangschikking ongewijzigd bleef.  
Snelste vrouw: Maurine Ricour  
Snelste man: Raphaël Van Laethem  
Toffe promotie gespot, een artikel in het tijdschriftje ‘Goeiedag’ dd. 30/09/2020. Nancy 
bezorgt het digitale artikel aan de sportraadleden.  
 

• Promotiefilmpje sportclubs n.a.v. maand van de sportclub 
Melanie bezit reeds een filmpje/foto’s van voetbalclub en Just 2 Dance.  
Jean-Marie en Patrick bezorgen haar een compilatie van foto’s van hun club.  
Nancy bezorgt op haar beurt dan fotomateriaal van de afgelopen sportraadactiviteiten (door 
de jaren heen).  
Nancy stuurt een reminder aan Tonny, voor de petanqueclub.  
Sportraad Bever gaat unaniem akkoord om het promofilmpje, dat maximum ± 20 seconden 
zou duren, later zou lanceren wanneer de Corona wat minder de kop op steekt.  

 

• STAVAZA Ontwerpen wandelgids 
o Intussen heeft de werkgroep de gids kort voorgesteld aan het schepencollege, 

afgevaardigden van beide kerkfabrieken (Bever en Akrenbos), … en we ontvingen 
heel wat positieve reacties. Annemie geeft feedback. Het verslag wordt meegestuurd 
naar de sportraadleden ter info.  

o De opmerkingen werden weg gewerkt, de gegeven suggesties werden opgevolgd. Zo 
nam Annemie contact op met de organisatie Pajottenland+ om te polsen of een 
eventuele ondersteuning mogelijk is.  
Ook Marijke Felix werd gecontacteerd om naar de verhalen omtrent de 
vredesboom/vondst gouden munten te luisteren.  

o De prijsofferte van de huisdrukker Data Print Solutions werd ontvangen.  
Voor 100 stuks zou het een kostprijs van € 12 à € 15 per gids bedragen. Hierdoor 
blijkt dat ons idee van vooropgestelde verkoopprijs, nl. € 20, zeker OK is.  
Nancy vraagt aan drukker om: 

o Proefdruk te maken + navraag welke tijdspanne we mogen rekenen indien we 
extra exemplaren laten drukken 

o Voorstel om 60 NL-stuks en 40 FR-stuks te laten maken.  
o Met de opbrengst van de wandelgids zouden we de 11e wandeling van 23 km 

uitpijlen, al dan niet met sportoefeningen langsheen de route (Filmpje Ringtv – 
gemeente Kampenhout). 

o Promotie: 
o Lanceren / te koop stellen rond de feestdagen 
o Via Beverse handelaars 
o Ook op onze Facebookpagina 
o Eventueel via flyer: duidelijke foto van kaft op flyer en hier op de extra info 

meegeven. Melanie ontwerpt.  
Nancy bezorgt haar een foto van de kaft in jpg-formaat. Na nieuws 
Pajottenland+ en eventuele proefdruk wandelgids.  
Bedeling flyer door ‘brommertje’: € 95  

o Foto van wandelroute in infoblad publiceren om het aantrekkelijk te verkopen 

😊  

o Voorzitter Annemie vraagt aan Maxime of het mogelijk is na te vragen bij het 
gemeentebestuur of zij al dan niet ondersteuning bieden bij de productie. Zij hadden 
het idee tijdens de voorstelling om deze gids als cadeau te schenken aan nieuwe 
inwoners.  
Hiermee kan rekening gehouden worden in het aantal te drukken oplagen en 
uiteraard kan dan de gemeente ze aan een lagere tarief aankopen. 

o **Opname variapunt: Promotie wandelgids (Annemie W.) 
Het is uiteraard de bedoeling om een wandeling uit de gids te promoten.  
Hieraan kunnen we zeker de verhalen van o.a. Marijke Felix koppelen (zie hoger).  
Patrick geeft ook de tip om er een mindfullwalking van te maken (onder begeleiding 



van Tine Dams, zelfstandige, oefeningen in groep).  
Ines stelt zich kandidaat om mee te brainstormen, uit te werken en mee te stappen.  
Wel opletten met de inplanning van de activiteit, ten gevolge van de pandemie 
worden alle uitgestelde activiteiten in Bever  verschoven naar een latere datum.  

• STAVAZA Sportraadkledij: nieuwe t-shirts 
Factuur werd via mail ontvangen. T-shirts zijn morgen in het bezit van Melanie. 
Nancy zendt de factuur door naar Jean-Marie, zodat deze vanuit Sportraad Bever kan 
worden betaald.  
 

3. Stand van zaken Coronasubsidie 
Uittreksel uit het schepencollege in zitting van 09/09/2020 – Schepen Maxime licht toe:  
Voor de verdeling van de corona-subsidie voor sport-cultuur t.b.v. 3554,12 euro had het college een 
overzicht van misgelopen inkomsten van de sportclubs door corona opgevraagd. De collegeleden 
nemen kennis van dit overzicht. De ontvangen bedragen zijn echter niet representatief. Daarom 
beslissen de collegeleden éénparig om de verdeling te maken hoofdzakelijk gebaseerd op de 
verdeelsleutel van de subsidie van de sportraad en met toevoeging van de jeugdverenigingen 
Camargo en Chiro. Er wordt éénparig beslist om de naar boven afgeronde berekening als volgt 
goed te keuren:  
Excelsior Bever:  € 1476 
Pelote Club Bever: € 360 
Just 2 Dance:   € 306 
Gezinssport Bever:  € 108 
Chiro Bever:   € 864 
Camargo:   € 504 
Er wordt beslist om ook 100 euro aan de cultuurraad toe te kennen.  
 
Sportraad Bever betreurt dat zij als enige adviesraad een Corona-bevraging voerden en tenslotte 
niet gebruikt werd; alsook het feit dat het bestuur geen advies vroeg omtrent de uiteindelijke 
berekening en verdeling. Dit was zeker een punt waarover het college advies kon inwinnen bij de 
adviesraden.  
Voorzitter Annemie vraagt aan Schepen Maxime om dit terug te koppelen aan het schepencollege.  
 

4. Werkingstoelage adviesraad 
Basis werkingstoelage van € 200 per jaar 
Een maximum jaarbudget van € 600 
Een maximale tussenkomst van € 200 per georganiseerde activiteit 
 
Voorstel sportraad:  
Basissubsidie € 200 + eventuele inbreng van teambuilding / kids run / wandelgids 
Schepen Maxime stelt vraag aan financieel directeur in hoeverre welke activiteit wordt aanvaard + 
in hoeverre vergelijkbaar met activiteiten van de overige adviesraden.  
  

5. Brainstormmoment 1: noden eventuele nieuwe sporthal 
Voorzitter Annemie stelt voor om dit agendapunt te verdagen en opnieuw te agenderen wanneer 
fysiek vergaderen opnieuw mogelijk is.  
Intussen deden de sportraadleden wel enkele bevragingen qua kostprijs/afmetingen van sporthallen 
in de naburige gemeenten.  

• Bassilly: kostprijs: 1,6 miljoen euro voor een zaal van 22m x 44m 

• Kruikenburg: 4 miljoen euro 

• Galmaarden: de bouw dateert van meer dan 30 jaar terug, waardoor opzoekingswerk te 
moeilijk is.  
 

6. Allerlei 
o Griezeltelling – Sport Vlaanderen 

Sport Vlaanderen rekent op onze hulp om van 24 oktober t.e.m. 11 november alle Griezels 
in onze gemeente in kaart te brengen. Stuur jullie inwoners op pad met onze Griezelkaart en 
laat hen tellen hoeveel vampiers, skeletten, pompoenen, heksen en spinnen ze op hun 
griezelwandeling tegenkomen. 
Door een foto te bezorgen aan Sport Vlaanderen van hun griezelwandeling maken de 
deelnemers aan de Grote Griezeltelling ook nog kans op een sportpakket ter waarde van 



€ 100. 
Deze kleurplaat kan men inkleuren en aan de deur of venster hangen, zo kunnen andere 
gezinnen deze kleurkaarten zoeken tijdens hun griezelwandeling en deze griezel aanduiden 
op de Griezelkaart. 
 
Kaarten worden bedeeld via Sterretje en de school. Bekendmaking via onze 
Facebookpagina, alle sportraadleden delen deze info.  
 

o Sportprogramma 2021 
Nancy polst of we al een programma voor 2021 voorzichtig opmaken of niet, dit voor de ISB-
verzekering.   
Voorzitter Annemie raadt aan om ISB te contacteren om te luisteren hoe zij hiermee omgaan 
en of er omwille van Covid-19 een speciale regeling wordt getroffen of niet.  
Nancy doet het nodige.  
 

o Bewegen op verwijzing (BOV) 
Nancy deelt mee dat onze gemeente de overeenkomst die tot eind 2020 loopt, niet zal 
verlengen.  
In 2017 werd deze overeenkomst aangegaan voor de BOV-zorgregio Halle.  
Evaluatie:  
Voor de gemeente Bever heeft de BOV-coach Laurent De Bodt 1 effectieve deelnemer 
gehad. Een tweede toonde interesse maar haakte wegens gezondheidsproblemen af.  
Lijkt weinig, maar het bereikte wel de doelgroep.  
Wij kwamen als gemeente zo goed mogelijk onze overeenkomst na. BOV werd een vast 
agendapunt op de sportregiovergaderingen, waar 3/4e van de antennes aanwezig waren, dit 
was ruimer dan onze antenne Bever-Galmaarden-Herne, maar zo kenden we de pijnpunten 
en verloop van het project van de collega’s. Hierdoor dienden we niet nog eens extra te 
vergaderen.  
Communicatie met BOV-coach en partners kan beter.  
Bijvoorbeeld: Opvolging project en BOV-coach gebeurt nu pas aan het einde van de 
overeenkomst, wat te laat komt. Antenne Gooik-Lennik-Pepingen heeft een wijziging van 
coach en wordt opgesplitst, gemeenten worden hiervan te laat op de hoogte gebracht.  
Stuurgroep kwam op 3 jaar tijd maar 2x samen 
Sportregio-gemeente Affligem verlengt de overeenkomst niet.  
Toekomst:  
Riso blijft niet langer de trekker, er wordt een nieuwe trekker gezocht. 
Er rest momenteel nog een budget van € 4000 voor de BOV-zone Pajottenland; 
Momenteel nog geen ministerieel besluit!  
 
Aandeel van onze gemeente binnen dit project was louter logistiek: opvolging, vergadering, 
voorziening lokaal/internet/printer voor BOV-coach. Resterend budget blijft binnen BOV en 
wordt gebruikt voor promotie BOV-coach en diens prestaties. 
 
Advies en motivering 
Gelet op het feit dat er momenteel nog steeds geen ministerieel besluit is, zal 
hoogstwaarschijnlijk dit agendapunt verdaagd worden.  
Voorstel om het laagdrempelig sportaanbod binnen de gemeente/sportregiowerking te 
houden, lijkt veel efficiënter.  
 
 

o Gezinssport Bever deelt mee dat zij 14 tafeltennisschutsels (2 m lang en ½ m hoog) 
ontvingen. Tot op heden vervoerden zij dit heen en weer bij elke training die kon doorgaan 
(= conform de maatregelen en wanneer er genoeg aantal deelnemers waren). Patrick vraagt 
of dit ergens in de sporthal kan ondergebracht worden. Sportraad bespreekt de 
mogelijkheden. Door de eerdere mededeling vanuit de club dat zij materiaalcontainer van 
voetbal deels konden gebruiken, raadt schepen Maxime Gezinssport Bever aan om Michel 
Debleser te contacteren of het al dan niet mogelijk is om dit onder te brengen in de 
materiaalcontainers van de voetbal (achteraan de zaal op parking). Patrick bevraagt zich.  

o Annemie vraagt naar de mogelijkheden om de wandelgids te promoten. Zie punt STAVAZA 
ontwerpen van een wandelgids**  



o Just 2 Dance meldt dat zij op verzoek van burgemeester Dirk de danslessen wegens de 
toenemende Coronacijfers alle danslessen stoppen, met ingang van 26/10/2020 tot en met 
11/11/2020 (gelijklopend met de maatregel omtrent de herfstvakantie). Kan mogelijks nog 
verlengd worden.  

o Sporthal: Melanie vraagt voor verlichting aan de buitenzijde van de nooduitgang aan de 
sporthal te plaatsen. En om put aan het deksel (beter) weg te werken.  
Zij meldt tevens dat de aanhangwagen die vaak voor de nooduitgang geparkeerd staat, er 
eigenlijk niet zou mogen staan. Nancy vraagt na en doet het nodige.  
Om organisatorische redenen vraagt Melanie of het niet mogelijk is dat zij een 2e 
toegangssleutel kunnen krijgen, uiteraard mits het betalen van de waarborg.  
Sportraadlid Jean-Marie wil gerust zijn toegangssleutel (van de kaatsclub) in tussentijd ter 
beschikking geven, aangezien de kaatsclub er momenteel geen gebruik van maakt.  
Melanie informeert naar de stand van zaken wat betreft de verkoop van de parochiezaal. 
Sportraad verwijst Melanie naar Paul Maesfrancx, verantwoordelijke voor het kerkfabriek 
Sint-Martinus. Nancy bezorgt de nodige contactgegevens.  

 

Een onlinevergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op maandag 30/11/2020 om 
19u30. 

 
 


