
Verslag algemene vergadering sportraad 30/11/2020 
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 
Philippe Soudan,       geïnteresseerde burger 
Annemie Ricour,      afgevaardigde sportclub 
Sarah Ricour,       geïnteresseerde burger  
Maurine Ricour,      geïnteresseerde burger 
Maxime Vanholder schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd: / 
Patrick Capiau,      afgevaardigde sportclub 
Sébastien Phillippin,       afgevaardigde sportclub 
 
Afwezig:  
Tonny Spruyt,       afgevaardigde sportclub  
 
Agenda 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Naar aanleiding van de voorafgestelde vraag van dhr. Patrick Capiau, zal Maxime/Nancy navragen 
wanneer de Coronasubsidies worden betaald aan de desbetreffende clubs, en houdt iedereen op de 
hoogte.  
 
Sportprogramma 2020 

 
1. STAVAZA lopend programma:  

• STAVAZA rangschikking deelnemers uitbreiding loopomloop 
We stellen vast dat er een stijging van de deelname is, ondertussen reeds 13 deelnemers.  
Challenge loopt tot en met 31/12/2020.  
De verf vervaagde, dus het parcours werd nog eens herspoten.  
Geschenk en waarde (€ 20) van de gezonde mand blijft zoals de voorbije edities.  
Inhoud: mandje, appels, peren, fles fruitsap, bol kaas   
Wat betreft de huldiging zelf, spreken we nog verder af en bekijken we wat de 
Coronamaatregelen toelaten.  

• STAVAZA rangschikking deelnemers fietschallenge 20x Burghtberg  
Ook voor deze challenge stellen we een stijging van de deelname vast. Ook hier hebben we 
13 deelnemers. Deze challenge wordt beëindigd op 31/12/2020.  
Kevin neemt contact op met Fides voor het geschenk en houdt ons op de hoogte.  
Alle aanwezige sportraadleden raden aan om dezelfde waarde (€ 20) als bij het geschenk 
voor de loopomloop aan te houden.  
Wat betreft de huldiging zelf, spreken we nog verder af en bekijken we wat de 
Coronamaatregelen toelaten.  
 

• STAVAZA Promotiefilmpje sportclubs n.a.v. maand van de sportclub 
Melanie heeft de ontvangen foto’s en beeldmateriaal van de clubs al verwerkt. Zij dient nog 
een selectie te maken van het sportraadmateriaal en wacht nog op foto’s van de 
petanqueclub. 
Maxime bezorgt aan Nancy de contactgegevens van Tonny en zij contacteert hem.  

Link filmpje https://youtu.be/_e_6cDBgH0c  

Iedereen denkt nog eens na over mogelijke aanknopingszinnetjes.  
 

• STAVAZA Ontwerpen wandelgids 

https://youtu.be/_e_6cDBgH0c


o Pajottenland+ zou een tussenkomst voorzien voor de pagina’s waar zij op vermeld staan. 
Het totale bedrag zou € 140,76 bedragen. Nancy bevestigt dat Sportraad Bever akkoord 
gaat met hun voorstel en vraagt de details voor de onkostennota op.  

o De werkgroep berekende een totale kostprijs voor het boekje. Deze zou neerkomen op 
€ 17,83 all-in per stuk. 

o Werkgroep vraagt aan drukker om een ingebonden proefdruk. Pas na het ontvangen ervan 
worden de instructies voor de kaft, inhoud (glanzend/mat) en spiraalverbinding definitief aan 
drukker doorgegeven. Nancy/Annemie contacteren de drukker.  

o Alle aanwezige sportraadleden bespreken de mogelijke verkoopprijs. De sportraad beslist 
unaniem om een verkoopprijs van € 22 per boekje te vragen. 
Ook de aantallen worden nog eens bekeken, we gaan uiteindelijk voor volgende aantallen:  
70x NL + 30x FR 

o Naar aanleiding van de feedback van het college inzake de werkingstoelage (zie lager) van 
de adviesraad: Annemie licht toe. Sportraad stelt voor om de productiekost en verkoop 
volledig in handen van de sportraad te houden. Daar Sportraad Bever voldoende geld heeft 
in hun spaarpot zal Sportraad Bever de volledige drukkost van de gids op zich nemen. Op 
deze manier verzekeren we ook dat de eventuele opbrengst terug naar de Sportraad komt, 
waarmee dan opnieuw een sportieve activiteit kan georganiseerd worden voor de inwoners 
van Bever.  
Nancy bezorgt de facturatiegegevens aan de drukker.  

o Melanie toont het ontwerp van de promotieflyer. Sportraadleden geven nog kleine 
aanpassingen door.  
Melanie voert op haar beurt de wijzigingen door, Maxime vertaalt deze en de finale versies 
bezorgt Melanie op haar beurt opnieuw aan Nancy.  

o Voorzitster Annemie stelt voor om de binnen de sportraad het volgende te organiseren:  
o Voorraad Wandelgids: Philippe 
o Ieder sportraadlid laat aan Philippe het aantal NL + Fr gidsen weten dat hij/zij 

wenst te verkopen, dit uiterlijk tegen 14/12/2020. 
o We plaatsen per handelaar een verantwoordelijk sportraadlid (aanspreken + voorraad 

bijhouden)  
o Annemie bespreekt de ontworpen promotie affiche, het ‘verkoopstrookje’ (afnemer-

verkoper sportraadlid) en het excelbestand waarin de stock wordt bijgehouden.  
 

2. Werkingstoelage adviesraad 
Basis werkingstoelage van € 200 per jaar 
Een maximum jaarbudget van € 600 
Een maximale tussenkomst van € 200 per georganiseerde activiteit 
 
Het ingediende voorstel vanuit de sportraad (na sportraad dd. 26/10/2020):  
Basissubsidie € 200 + eventuele inbreng van teambuilding / kids run / wandelgids 
Het schepencollege ging in zitting van 03/11/2020 akkoord met de basis werkingstoelage van € 200 
en met de activiteit Kids run. De wandelgids werd niet aanzien als activiteit.  
Het college stelde voor om de rest in de productiekost van de wandelgids bij te passen (rest na 
tussenkomst Pajottenland+) en in te staan voor de verkoop van de gidsen aan een lager tarief.  
Definitie: evenement met openbaar karakter om de sport te stimuleren.  
Advies: Sportraad Bever adviseert het bestuur om de definitie van de term “activiteit” te herbekijken 
binnen het reglement gelinkt aan de werkingstoelagen om opnieuw willekeurige selecties in de 
toekomst tegen te gaan. Alsook om dit te bespreken met de voorzitters van de overige adviesraden.  
 
Gezien er nog € 200 rest, zal voorzitter Annemie de vraag richten aan de gemeentelijke financiële 
dienst om het bedrag over te dragen naar 2021. Dient uiterlijk opgebruikt te worden voor 2024.  
 
Sportraad stelt voor om een programma 2021 samen te stellen, eerst goedkeuring te vragen en dan 
de activiteiten verder uit te werken en laten plaats te vinden.  
Advies: indien er een afkeuring komt vanuit het bestuur zal steeds een schriftelijke verantwoording 
gevraagd worden zodat dit binnen de sportraad kan besproken worden. Indien Sportraad Bever de 
beslissing van het bestuur niet begrijpt zal er vanuit Sportraad Bever een overleg met het bestuur 
aangevraagd worden. 
 
 



Sportraad Bever neemt kennis met de materialen die als sportief cadeau voor de kids run zouden 
worden aangekocht bij de firma Idema. Jean-Marie plaatst vanuit de sportraad de onlinebestelling 
en betaalt. Sportraad Bever gaat akkoord om de eventuele extra administratiekosten te dragen.  
  

3. Feedback bevraging ISB-sportverzekering – sportprogramma 2021  
Graag melden we dat de geldende premies voor de ISB sportverzekering voor 2021 gelijk blijven.  
Basispolis: € 0,060/inwoner  
Optie individuele verplaatsing: € 0,010/inwoner 
Bijdrage 2020: € 151,13 (hangt af in 2021 van het aantal inwoners) – zal vanuit de gemeente 
bekostigt worden.  
 

4. Feedback gemaakte simulatie werkingsverslagen sportclubs op nieuw subsidiereglement + 
feedback overleg dd. 13/11/2020 
Annemie, Ines en Nancy maakten een simulatie, we hebben het nieuwe subsidiereglement 
toegepast op de recentste ingediende werkingsverslagen (werkjaar 2019-2020). De uitkomst van 
deze simulatie werd gedeeld aan/toegelicht met de schepen van sport, schepen van jeugd en de 
financieel directeur. 
 
Wij stelden vast dat het idee om een post van € 10000 voor sport- en jeugdclubs niet voldoende zou 
zijn. Volgens onze simulatie komen we uit op 3 clubs in categorie A en 1 club in categorie B, wat 
maakt op € 6500 basissubsidie. Alleen al voor de sportclubs zou een subsidie van € 10000 moeten 
voorzien worden als er geen andere elementen zijn die ertoe leiden dat de sportclubs in een andere 
categorie zouden vallen.  
Indien er een (nieuwe) sportclub zou bijkomen, dan dient de gemeente extra budget te voorzien.  
Voorlopige subsidiebedragen – n.a.v. de gemaakte simulatie (hoogstwaarschijnlijk zullen de 
subsidiebedragen volgend jaar in die lijn liggen) :  
FC Excelsior Bever: € 2684,74 
Peloteclub Bever: € 2539,40 
Just 2 Dance: € 2776,38 
Gezinssport Bever: € 1999,49 
Petanqueclub: diende geen werkingsverslag in.  
 

5. Brainstormmoment 1: noden eventuele nieuwe sporthal 
Gezien de vergadering toch wat tijd in nam, wordt dit punt verdaagt naar een volgende vergadering.  
 

6. Allerlei 
o Nieuws Interlokale vereniging Sportregio Pajottenland (ILV): 

o BOV: ongeveer helft zetten BOV-overeenkomst niet verder.  
o 10.000 stappenclash: de meeste gemeenten tekenden in. Schepen Cindy Durieux 

vraagt of Bever zou deelnemen? Dit project werd voorheen getrokken door 
sportdienst/sportraad Bever, maar dit kan gerust een andere dienst/raad zijn.  
Sportraad Bever gaat unaniem akkoord om als sporttak niet in te tekenen op de 
10.000 stappenclash en zich te focussen op andere activiteiten (om niet in herhaling 
te vallen). 

o Activiteiten 2021:  
Gemeentelijke activiteiten: de sportcollega’s zijn hier heel voorzichtig in. Enkel 
sportkampen worden gepland.  
Regioactiviteiten: 5 activiteiten werden ingediend en goedgekeurd bij Sport 
Vlaanderen. Afhankelijk van Covid-19 zal er dus bekeken worden welke er al dan 
niet kunnen doorgaan. We denken erover na om Coronaproofversies te maken.  

o ILV website: er wordt volop gewerkt aan een website voor onze ILV. De bedoeling is 
om deze website klaar te hebben rond januari 2021.  
 

 

Een onlinevergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op maandag 26/01/2020 om 
19u30. 

 
 


