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Vergaderingen 
De Sportraad kwam vier keer bij elkaar. Daarnaast waren er ook nog 5 vergaderingen van het DB.  
Jeroen Rasenberg begon aan zijn eerste jaar als voorzitter van de Sportraad. 
 
Sportprijzen 
Na de jaarvergadering van 16 januari 2007 werden de sportprijzen 2006 uitgereikt door burgemeester 
Huisman. De winnaars waren: 
 
Sportman  Wim Liebregts 
Sporter   Ton van Korven 
Sportploeg  Viertal van de Bikse Ruiters 
Sporttalent  Lars op ´t Hoog 
Sportvereniging  s.v. Tuldania 
 
Commissie sportprijzen 
Binnen de commissie Sportprijzen is Paul Vingerhoets opgevolgd door Adrie van de Wouw (voorzitter 
van s.v. Tuldania). Op het verzoek aan de verenigingsraad Diessen om een vierde commissielid aan 
te dragen uit het Diessense is tot op heden geen antwoord gekomen. 
 
Overleg met gemeente 
Met wethouder van Mol is afgesproken om 2 keer per jaar een bijeenkomst te beleggen met het DB 
van de Sportraad, om op die manier geïnformeerd te blijven over de gang van zaken. 
 
Recht van opstal 
Het vestigen van het recht van opstal op de sportparken bleek een moeizaam proces te zijn doordat er  
maanden gewacht moest worden op vrijstelling van de overdrachtsbelasting door de belastingdienst. 
 
Eind juni heeft de gemeente van de Belastingdienst de beschikkingen ontvangen, waarin vrijstelling 
wordt verleend. De afdeling grondzaken handelt dit nu verder af . Eind november was de eerste 
afspraak met de notaris om te bespreken hoe de gemeente het een en ander het beste kan realiseren. 
Zoals het er nu naar uit ziet, kan dit in het eerste kwartaal van 2008 worden afgerond. 
 
Privatisering Hispohal 
Tot medio april 2007 zijn door het college diverse gesprekken gevoerd met de directie van Hispohal 
B.V. In eerste instantie is voorgesteld geen nieuwe overeenkomst aan te gaan, omdat – binnen de 
kaders die door de raad waren gesteld – geen overeenstemming was bereikt over de voorwaarden, 
waaronder de Hispohal behouden kon blijven voor de Hilvarenbeekse verenigingen en inwoners.  
 
Naar aanleiding van de discussie in de Commissie Welzijn op 23 mei en een besloten bijeenkomst op 
6 juni met de fracties, heeft het college het initiatief genomen en is er opnieuw een gesprek geweest 
met de directie van Hispohal B.V. Op 11 juni hebben beide partijen alsnog overeenstemming bereikt 
over de uitgangspunten waaronder een nieuwe overeenkomst kan worden aangegaan. De 
uitgangspunten hebben vertrouwelijk ter inzage gelegen voor de raadsleden. Op 21 juni heeft de raad 
het college opdracht gegeven de uitgangspunten uit te werken in een nieuwe overeenkomst. 
 
De gemeente is momenteel in gesprek met hun belastingadviseur en Hispohal B.V. om het BTW 
vraagstuk van de nieuwe overeenkomst te regelen. Zodra de overeenkomst definitief is, zal ook de 
Sportraad worden geïnformeerd. Dit wordt waarschijnlijk in januari 2008. 
 
Volgens wethouder Van Mol wil de gemeenteraad geen geld beschikbaar stellen voor het opstellen 
van een nota binnensport. Er is afgesproken dat volleybalclub De Hilver het voortouw gaat nemen, om 
de binnensportverenigingen in januari 2008 bij elkaar te brengen om de wensen te bespreken en 
daarna gezamenlijk richting gemeente te gaan.  
 
 
 



Wmo Participatieraad 
Rob Derks heeft namens de Sportraad zitting gehad in de initiatiefgroep, die met een plan moest 
komen voor de oprichting van de Wmo Participatieraad. 
 
Het doel van de Wmo Participatieraad is dat de gemeente samen met een afvaardiging van de 
belangenorganisaties invulling kan geven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning. 
Belangenorganisaties krijgen de gelegenheid mee te denken én te praten over de uitvoering van een 
wet die betrekking op hen heeft. Het is de bedoeling om de Wmo Participatieraad een formele status 
te geven en dit vast te leggen in een verordening. Wethouder Van Mol heeft aangegeven dat het de 
bedoeling is, dat de Sportraad naast de Wmo Participatieraad blijft bestaan. De Sportraad houdt haar 
eigen taken en verantwoordelijkheden. 
 
Omdat de Wmo Participatieraad erg weinig raakvlakken met de sport bleek te hebben, heeft het DB 
besloten om de bijdrage vanuit de Sportraad te stoppen. Dit besluit is kenbaar gemaakt aan de Wmo 
Participatieraad. Tevens is aangegeven dat we altijd bereid zijn om te adviseren op het vlak van de 
sport, in de breedste zin van het woord. 
   
Vrijwilligersplatform 
De gemeente is bezig met het oprichten van een vrijwilligersplatform dat zich zal richten op 
ondersteuning van de individuele vrijwilliger, vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties 
waar vrijwilligers werkzaam zijn. Het platform zal de volgende taken uitvoeren: 

- bemiddeling van vrijwilligers; 
- informatie en advies aan (potentiële) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties; 
- bevorderen van samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties; 
- bevorderen van samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties; 
- deskundigheidsbevordering van vrijwilligers; 
- promotie van het vrijwilligerswerk. 

 
In eerste instantie zal de aandacht gericht zijn op digitale bemiddeling, informatie en 
deskundigheidsbevordering. Daarnaast blijven de huidige belangenorganisaties, zoals de Sportraad, 
de belangenbehartiging uitvoeren.  
 
Tot op heden hebben zich nog weinig vrijwilligers gemeld die in het vrijwilligersplatform zitting willen 
nemen. Wethouder Van Mol heeft aangegeven dat hij het vrijwilligersplatform als adviesorgaan wil 
inzetten, bij de beoordeling van de aanvragen voor het nog op te richten vrijwilligersfonds.  
 
In verband met de perikelen in de gemeentepolitiek is de bijeenkomst van de stuurgroep verzet naar 
24 januari 2008. Rob Derks zal daar namens de Sportraad bij aanwezig zijn. 
 
Verenigingspanel 
Janine van Kalmthout heeft namens het W.J.H. Mulier Instituut de sportverenigingen in de gemeente 
Hilvarenbeek benaderd voor deelname aan het verenigingspanel. Ten opzichte van andere 
gemeenten is de respons hoog geweest. In totaal heeft 52 % (= 31 verenigingen) gereageerd. Van 
deze verenigingen hebben er 20 aangegeven mee te willen doen met het Verenigingspanel. Ook dat 
is een hele aardige score ten opzichte van de andere gemeenten. 
 
De deelnemende verenigingen zijn een voldoende afspiegeling en voldoende representatief voor de 
Hilvarenbeekse verenigingen: zowel grote als kleine verenigingen, binnen- als buitensport en alle 
kernen zijn vertegenwoordigd. 
 
Herijking subsidiebeleid 
Er is afgesproken dat de Sportraad vooraf wordt geïnformeerd over het voorstel voor de herijking van 
het subsidiebeleid. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat er een indexering moet komen op de 
subsidiegelden. 
 
 
 
 
 
 



Aanschaf defibrillators 
Op verzoek van de Sportraad heeft de gemeente 10 defibrillators aangeschaft voor: sportpark Biest-
Houtakker (1), sportpark Esbeek (1), sportpark Haghorst (1), sportpark Diessen (1), Sportpark 
Hilvarenbeek (2), sportcentrum Hercules (1), Elckerlyc (1), KBO Hilvarenbeek (1), KBO Diessen (1).  
 
Op maandag 15 oktober zijn de defibrillators door burgemeester Huisman uitgereikt aan de 
vertegenwoordigers van de sportparken. In Diessen is inmiddels een opleiding verzorgd. Voor de 
overige sportparken zal dat in januari zijn beslag krijgen. De opleidingen worden verzorgd door de 
E.H.B.O. vereniging van Hilvarenbeek. 
 
Het bedrag van € 2000,00 dat door de Rabobank was toegezegd voor de aanschaf van defibrillators is 
gebruikt voor de aanschaf van kasten om de apparaten op een bereikbare plaats te kunnen hangen. 
De kasten worden geplaatst op de volgende locaties: 
 

1)       Bij de hockeyclub in Hilvarenbeek; 
2)       Op het sportpark in Diessen; 
3)       Op het sportpark in Esbeek; 
4)       Op het sportpark in de Haghorst; 
5)       Op het sportpark in Biest-Houtakker; 
6)       In Baarschot (de locatie is nog niet bekend); 
7)       Bij de Rabobank in Hilvarenbeek in de hal bij de pinautomaat. 

  
Bij Hilvaria komt geen kast te hangen omdat men bang is voor vandalisme. 
De kasten kosten € 485,00 per stuk en de gemeente legt het ontbrekende bedrag zelf bij. 
 
Collecte Sport Gehandicapten 
De collecte Sport Gehandicapten heeft dit jaar € 2157,00 opgebracht. Dat is weer iets meer dan in 
2006. Dat betekent dat er € 528,89 kan worden overgemaakt aan de stichting Samen Op Koers. 
 
Onze dank gaat uit naar Antoon van de Sande die weer voor de organisatie tekende. 
 
Pilotproject sproei-installatie 
Op het sportpark in Esbeek is in het kader van een pilotproject een sproei-installatie aangelegd. Als dit 
goed bevalt krijgen op termijn alle sportparken in de gemeente een dergelijk systeem.  
 
Aanleg 2e kunstgrasveld voor de Hockeyclub 
In de gemeenteraadsvergadering van juni is besloten dat de hockeyclub een 2e kunstgrasveld zou 
krijgen. Het veld is op 4 november geopend. Er zijn nog wat probleempjes, maar men heeft er het 
volste vertrouwen in dat die opgelost worden. Ook het hekwerk moet nog geplaatst worden. 
 
Velden bij Hilvaria 
Hilvaria neemt het veld binnen de atletiekbaan over van Achil. Met de nodige aanpassingen kan hier 
net een voetbalveld met de minimale afmetingen liggen. Verder is besloten dat de beide 
trainingsvelden van Hilvaria compleet op de schop gaan. Daarvoor is door de gemeente een bedrag 
van € 325.000,00 uitgetrokken. Om tijdens de renovatie van de trainingsvelden toch te kunnen trainen 
zal op het 2e veld een verlichting geplaatst worden. 
 
Alcohol gebruik op terrassen bij voetbalclubs 
De K.N.V.B. heeft aangekondigd strenger te gaan toezien op het gebruik van alcohol buiten de 
kantine. De regel luidt als volgt: het schenken en drinken van alcohol tijdens de wedstrijd is alleen 
toegestaan binnen het clubgebouw. Indien de club van de gemeente een vergunning heeft voor een 
aan de kantine grenzend terras, mogen ook op dit terras alcoholische dranken worden geschonken en 
genuttigd.  

 
In de gemeente Hilvarenbeek is dit geregeld in de drank- en horecavergunning. Gebleken is dat vier 
van de vijf voetbalverenigingen bij de aanvraag van deze vergunning hebben aangegeven dat er ook 
alcohol wordt genuttigd op het terras. Alleen Hilvaria heeft dit niet aangegeven. Dat houdt dus in dat  
de overige verenigingen een vergunning hebben om alcohol op het terras te nuttigen. Hilvaria gaat er 
voor zorgen dat hun vergunning wordt aangepast. 
 
 


