
Verslag Sportraad – Maandag 8 november 2021 

Aanwezig : Melanie D., Philippe S., Maxime V., Timothy D. , Kevin B. , Annemie W., Annemie R. 

George S. 

Verontschuldigd : Ines V., Nancy D., Sébastien P., Jean-Marie K., Maurine R., Sarah R. , Patrick C. 

Niet verontschuldigd : Tonny S. 

 

Agenda  

Punt 1: Wintertrail (Sarah en Maurine werkten deze volledig uit) 

 Omloop werd uitgepijld – gele fluopijlen. 

 Segment van de omloop werd aangemaakt op STRAVA (+ 4km). 

 Prijs voor de personen die de omloop het meest aantal keer lopen. 

 Prijs voor de meest originele deelnamefoto. 

 Er zal reclame gemaakt worden via facebook en het infoblad van Bever. 

 De wedstrijd loopt van 15/11/2021 tot 21/03/2022. 

 

Punt 2: Bowling voor senioren 

- Geen verdere info gekregen van Jean-Marie ivm de mogelijkheden betreft de bowlinghal 

(werd er eigenlijk wel navraag gedaan?) 

- De activiteit zal uitgesteld worden naar latere datum door de huidige covid-situatie. 

- Maken we er een “Valentijnsbowling” van ? 

 

Punt 3: Uitbetaling werkingssubsidies 

- Subsidies werden nog niet uitbetaald aan de sportclubs. 

- Maxime doet navraag bij Elizabeth. 

- Chiro diende nog geen dossier in, het dossier van Camargo was nog niet compleet. 

 

Punt 4 : Adviesdossier sportzaal 

- Annemie wordt uitgenodigd op het schepencollege op 16/11/2021 voor het officieel 

indienen van het adviesdossier. 

 

Punt 5 : Project Pajottenland Plus 

- Geen verder nieuws vanuit de organisatie of het dossier goedgekeurd werd. 

- Sportraad Bever kaart het belang van het in stand houden van de andere adviesraden aan 

aangezien er een engagement werd aangegaan vanuit de gemeente. 

 

 

 



Punt 6 : Allerlei 

- Vandalisme aan de speeltuin – Maxime volgt dit op. 

- Sportzaal – sleutel van de nooduitgang is verdwenen. Maxime/Myriam vraagt na.  

- Kevin lanceerde het idee om mee te doen aan een actie van “Kom op tegen kanker” – Genk 

20 maart 2022 – 100 km lopen door 4 lopers. Vormen we een ploeg vanuit de sportraad? De 

deelnameprijs is 2500€. Het idee is om volgend jaar een actie te doen om geld bijeen te 

verzamelen voor Kom op tegen kanker. Geven we de voorkeur aan een activiteit binnen 

Bever ipv naar Genk te gaan? Verder te bespreken tijdens volgende vergadering. 

 

Volgende vergadering  17 januari 2022 om 19.30uur  met voorlopige agendapunten : 

- Bowling 

- Line Dance (Melanie vraagt na) 

- Actie Kom op tegen kanker 

- Teambuilding 

- … 

 

 

 


