
Verslag algemene vergadering sportraad 17/01/2022 

Aanwezig: Philippe Soudan, Patrick Capiau, Jean-Marie Krikilion, Annemie Wielant, 

Kevin Buyl, Timothy Daubie, Sarah Ricour, Annemie Ricour, Sébastien Phillippin, 

Maurine Ricour, Melanie Denaeyer, Nancy Duyms 

Verontschuldigd : Ines Van Ruyskensvelde 

Agenda  

Mededelingen:  

• Voorzitster brengt haar beste wensen voor het nieuwe jaar over. We hopen snel weer fysiek te 

vergaderen en dan eens te kunnen klinken.  

• Voorzitster deelt mee dat zij een schrijven vanuit het gemeentebestuur ontving met volgende 

beslissing m.b.t. de werking van de adviesraden, goedgekeurd tijdens de gemeenteraad in 

zitting van 11/01/2022 ll: 

Aanpassing van het huishoudelijk reglement als volgt: 

o De adviesraden zijn openbaar en allen die geïnteresseerd zijn kunnen de vergadering 

bijwonen.  

o Het tijdstip van de vergadering zal via de gemeentelijke website bekend gemaakt worden. 

Indien dit via hybride vergadering doorgaat zal de link om deel te nemen eveneens op de 

gemeentelijke website geplaatst worden.  

(Link: Bestuur – adviesraden – link naar vergadering) 

o Schepenen kunnen geen lid zijn van een adviesraad. Zij kunnen als toeschouwer wel de 

vergadering bijwonen zoals alle andere geïnteresseerde burgers. 

o De huishoudelijke reglement van de verschillende adviesraden dienen aangepast te 

worden aan deze beslissingen en aan de gemeenteraad voorgelegd te worden. Zij dienen in 

een volgende gemeenteraad goedgekeurd te worden.  

Sportraad Bever betreurt het feit dat deze beslissing genomen werd zonder het inwinnen van de 

adviezen van alle adviesraden, alsook zonder een staving voor deze beslissing in de ontvangen 

communicatie.  

Punt 1: Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Aan te passen in het verslag:  

Punt 6 – Allerlei – Actie “Kom op tegen Kanker”: de te lopen afstand is 100 km i.p.v. 40 km.  

Het verslag werd na het doorvoeren van deze opmerking goedgekeurd.  

  



Punt 2: Werkingsverslagen sportclubs 2020-2021 

  Voetbal 
Peloteclub 
Bever 

Just 2 
Dance 

Gezinssport 
Bever 

Basis (65% van 
€10.000,00 : A, B, C) 

         
2.000,00  

                      
500,00  

            
500,00  

                         
100,00  

bijkomend (35% van 
€10.000,00) 

            
652,98  

                      
790,29  

            
731,02  

                         
693,48  

Totale subsidie :  
         
2.652,98  

                   
1.290,29  

         
1.231,02  

                         
793,48  

 

Gelet op de evaluatie van de ingediende werkingsverslagen per sportclub, door Annemie Wielant, 

Ines Van Ruyskensvelde en Elisabeth de Crombrugghe; 

Gelet op het korte overleg tussen Elisabeth de Crombrugghe en Nancy Duyms; 

Gelet op de reeds gemaakte simulatie in 2020 met de werkingsverslagen sport 2019-2020 op het 

nieuwe sport- en jeugdsubsidiereglement 2020-2025;  

De algemene vergadering van de sportraad geeft unaniem een gunstig advies over de 

subsidieverdeling aan de sportclubs voor het werkingsverslag 2020-2021. 

De werkingssubsidies zullen gestort worden op de IBAN-nr van de sportclubs, dit naar analogie van 

de betalingen in 2020. 

Punt 3 : STAVAZA adviesdossier sportzaal 

Feedback voorzitster Annemie: 

• Annemie W werd uitgenodigd op het schepencollege dd. 18/11/2021, waarbij zij het 

adviesdossier toelichtte. Het dossier werd vrij positief onthaalt. We mogen dit verder uitwerken 

met de huidige kennis/visie die we voorlopig hebben. 

• Het schepencollege had graag het advies ingewonnen van de sportraad inzake de best gelegen 

locatie van de nieuwe sporthal.  

2 mogelijke locaties: Dicht bij de woonwijk Freest (kaatsplein) of dicht bij de begraafplaats 

Bever-Centrum (RUP = terrein gelegen achter voetbalterrein 1) 

Volgens het schepencollege is Freest een moeilijke/beperktere locatie omwille van de  

eventuele uitbreidingsmogelijkheid van de wijk. 

• Schepencollege is zich bewust van het feit dat de leerlingen GBS Ak’Cent zich verder dienen te 

verplaatsen, alsook van de dichtbij zijnde Gewestweg.  

Mogelijk traject voor de school: via Strontketse, vervolgens via de woonwijk Ter Eecke, 

oversteekplaats aan de begraafplaats voorzien en de mogelijkheid tot het herzien van de 

verkeerssituatie.  

• Annemie W en schepen Maxime zijn intussen samen de sportzaal van Silly gaan bezichtigen.  

Indeling: mooie sportruimte beneden, veel kleedkamers, kantine is groot genoeg t.o.v. de 

oppervlakte van de sportzaal, sportruimte op de bovenverdieping,… Deze sporthal zou een 

mooi voorbeeld voor Bever zijn.  

• Schepen Maxime contacteerde de bevoegde schepen van sport Silly, deze zou op zijn beurt ons 

de afmetingen, lastenboek en kostprijs bezorgen. Tot op heden nog niets ontvangen, schepen 

Maxime zou hem opnieuw contacteren met de vraag wanneer we de informatie zouden kunnen 

verwachten.  

 



Terugkoppeling/advies sportraad:  

• Sportraad adviseert om op basis van de informatie van Silly te kijken waar de inplanting van de 

nieuwe sportzaal mogelijk is (dit in samenwerking met Ruimtelijke Ordening en de schepen van 

sport).  

• Pro/contra locatie Freest: 

o Pro: bereikbaarheid door voetwegen via Pontembeek, via Freest, veiligere wegen, kort bij 

de school,… 

o Contra: gezien de dichte bevolking, meer kans op klachten (geluidsoverlast, 

verkeersdrukte,… ) 

• Pro/contra locatie Bever-Kerkhof: 

o Pro: 1 site, locatie bestaande sporthal gekend, centrum/locatie biedt meer 

parkeermogelijkheden, meer ruimte tot uitbreiding, kort bij voetbalterrein,…  

o Verplaatsing nadelig voor GBS Ak’Cent, veel tijdsverlies 

• Overwegingen:  

o Er is al ruime tijd sprake van een uitbreiding woonwijk Freest. In hoeverre is de uitbreiding 

reëel?  

o Oppervlakte en huidige locatie van de huidige sportzaal zou te klein zijn voor de nieuwe 

sporthal 

Punt 4: Sportaanbod 2021: 

A. Trailchallenge 15/11/2021 – 21/03/2022 

STAVAZA klassement: momenteel 2 à 3 deelnemers, ook enkelen die de trail gestapt hebben.  

Promotie: oproep te herhalen, wanneer een drogere periode aanbreekt! 

 Prijs voor de personen die de omloop het meest aantal keer lopen + prijs voor de meest 

originele deelnamefoto (m/v).  

Voorlopig idee: klein sportassortiment van bij Bina (bv. sportdrank + energierepen) 

Richtprijs: nakijken resterend budget voor deze activiteit (rekeninghoudend met de factuur 

pijlen) 

 Deelnemers tevreden over de bepijling. Mooie, duidelijke, zichtbare pijlen!  

Voorraad pijlen en bevestigingsrekkers houdt voorlopig Maurine bij voor het geval er zouden 

verdwijnen. Daarna mogelijkheid om deze te stockeren bij Annemie W of Nancy. 

B. Sportbox:  

• Uit het gemaakte overzicht van de reservaties komen we op een voorlopige opbrengst van 

€ 62,50.  

• Sportraadleden stellen voor om deze sportboxen in het voorjaar 2022 opnieuw te promoten. 

 

C. Werkingssubsidie sportraad: aanleveren stavingsstukken van de gedane onkosten voorbije 

activiteiten  

De laatste onduidelijkheden worden uitgeklaard, hierdoor kunnen de onkosten per voorbije 

activiteit ingediend worden bij de gemeente.  

Punt 5: Opmaak sportaanbod 2022 

Zie Excelfile 

Punt 6: Allerlei 

• Sporthal: Er is reeds een CO2-meter aanwezig. Deze werd geplaatst tegen de ramen van de 

cafetaria, achter de tralies.  



Kevin vraagt of het mogelijk is om de tralies een beetje uit/af te zagen én een verlengkabel met 

multiblok stopcontacten te voorzien, dit zou handiger zijn om de stekker in het stopcontact te 

bevestigen. Misschien een werkman hierover aanspreken voor de praktische uitvoering.  

• Just 2 dance en Gezinssport Bever kaarten de vaak zeer lage temperatuur in de sportzaal 

(tijdens de wintermaanden) aan. De verwarming werkt wel maar niet genoeg.  

In hoeverre kan de ‘verwarmingsknop’ (= 1 druk = 1 uur verwarming) in de winter uitgeschakeld 

worden? 

Is er een mogelijkheid tot het huren van de evenementenzaal voor deze sporten? Kan deze aan 

een voordelige huurprijs (navenant de huur van de sportzaal) gehuurd worden?  

Annemie W. zal dit bevragen bij het bestuur.  

• Komt het feestcomité nog samen? Melanie heeft interesse om de vergaderingen bij te wonen. 

In hoeverre is er al geweten of de dorpsfeesten dit jaar al dan niet doorgaan?  

• Melanie (Just 2 Dance) vraagt aan Nancy om de 2 sportboxen voor hen te reserveren voor de 

periode: 13/04 tem 15/04/2022, dit voor hun stage. 

Voor het reserveren van de zalen raadt Nancy Melanie aan om tijdig een e-mail te zenden.  

• Just 2 dance polst naar tips om de overgang onder de sportzaalgebruikers vlotter te laten 

verlopen. Momenteel zijn de uren nauw opeenvolgend, waardoor het moeilijker is om op te 

ruimen.  

Tips: sporters volgende uur kunnen wachten in de kantine, in gesprek gaan met de gebruiker 

erna en tot een mogelijks overeenkomst te komen dat zij bijvoorbeeld 15min later starten.  

• Is er een mogelijkheid om de beschikbaarheid van de polyvalente zaal GBS Ak’Cent ook online 

te plaatsen op de gemeentelijke website? De reservaties worden door het schoolsecretariaat 

bijgehouden.  

• Teambuilding komt er, maar we wachten nog even de Covid-situatie af.  

• Tot slot wil Nancy het voltallige sportraadteam danken voor het opvolgen van de lopende zaken 

en het uitwerken van de activiteiten tijdens haar moederschapsrust.  

 

Volgende sportraad op maandag 14/03/2022 om 19u30 – afwachten of deze al dan niet fysiek kan 

plaatsvinden, zo niet via MS Teams  

 

Voorlopige agendapunten:  

• Trailchallenge: winnaars 

• Verdere uitwerking sportprogramma 2022 

• Aanpassing huishoudelijk reglement 

• …  


