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Vergaderingen 
De Sportraad kwam drie keer bij elkaar. Daarnaast waren er ook nog 5 vergaderingen van het DB.  
 
Sportprijzen 
Na de jaarvergadering van 15 januari 2008 werden de sportprijzen 2007 uitgereikt door wethouder 
Kees van Mol. De winnaars waren: 
 
Sportman  Wim Hesselmans 
Sporter   Gijs van de Wiel 
Sportploeg  Rozenjacht 
Sporttalent  Thomas Kools 
Sportvereniging  Hilvaria 
 
Commissie Sportprijzen 
De commissie Sportprijzen heeft voorgesteld om de uitreiking van de Sportprijzen te verplaatsen naar 
een vrijdagavond.  
 
Bart Drinkenburg is namens de Rabobank toegevoegd aan de organisatie. 
 
De commissie gaat in samenwerking met de Rabobank bekijken of het mogelijk is om bekende 
sportmensen uit de omgeving van Hilvarenbeek de prijzen uit te laten reiken. De Rabobank wil ook 
financieel iets betekenen, maar daar zal dan wel tegenover staan dat de naam van de Rabobank aan 
het evenement verbonden wordt en dat er reclame gemaakt zal worden. Mogelijk zal één van de 
prijzen aan de Rabobank gekoppeld worden.  
 
Jan Hoosemans heeft aangegeven dat hij na dit seizoen stopt met de commissie Sportprijzen.  
Hij heeft het dan 3 jaar gedaan en dat vindt hij voldoende. Uiteraard is hij beschikbaar om zijn 
opvolger in te werken. 
 
Recht van opstal 
De afhandeling van de rechten van opstal ligt bij de afdeling Grondzaken van de gemeente.  
Het streven was om dit in ieder geval in 2008 af te ronden, maar dat is niet gelukt. 
 
Privatisering Hispohal 
De definitieve overeenkomst met Hispohal is opgesteld en ondertekend.  
 
Wmo Participatieraad 
Met de Wmo participatieraad is afgesproken dat de Sportraad uitgenodigd zal worden voor de 
bijeenkomsten van de Wmo participatieraad en dat we aan de hand van de agenda zullen bepalen of 
het zinvol is dat Jeroen Rasenberg als afgevaardigde van de Sportraad aanwezig is.  
 
Vrijwilligersplatform 
De gemeente bekijkt de mogelijkheden om samen met Stichting Contour en het project Woon Zorg 
Service in de Wijk een vacaturebank voor vrijwilligers op te zetten.  
 
Vrijwilligersfonds 
De gemeente heeft via een schrijven de verenigingen inmiddels op de hoogte gesteld van het bestaan 
van het vrijwilligersfonds.  
 
Overleg binnensportverenigingen 
Er heeft een eerste overleg plaats gevonden over de toekomst van de binnensport in de gemeente 
Hilvarenbeek en met name over de Hispohal. Daar zal het laatste woord voorlopig nog niet over 
gezegd zijn. 
 
Herijking subsidiebeleid 
De gemeenteraad heeft besloten om het traject herijking subsidiebeleid uit te stellen tot de volgende 
raadsperiode. 
 



 
Presentatie Vitaal Hilvarenbeek 
Henk van der Loo heeft namens Vitaal Hilvarenbeek een presentatie gegeven. Hun doelgroep zijn de 
mensen van 55 jaar en ouder en personen met een functiebeperking. Uit onderzoek is gebleken dat er 
binnen de gemeente geen beleid was voor deze doelgroep en dat slechts 7 van de 41 
sportverenigingen een beleid hebben voor de doelgroep 55+. Vanuit Vitaal Hilvarenbeek is er een 
Taskforce voor het thema sport en bewegen opgezet met wethouder Kees van Mol als voorzitter. 
 
De vergadering besluit unaniem om medewerking te verlenen aan dit project.  
Teun Goosen zit namens de Sportraad in de Taskforce Sport.  
Het doel is om tot beleid te komen om senioren tot sporten aan te zetten.  
 
Er zijn 2 initiatieven: een inventarisatie van de behoeften en een dag binnen de nationale sportweek 
waarbij men senioren kennis wil laten maken met sporten en verenigingen. Die dag bestaat uit een 
ochtendprogramma met informatie verstrekking, een lunch en ’s middags een bezoek aan een 
sportaccommodatie naar keuze. 
 
Het is de bedoeling dat de plannen in januari klaar zijn, waarna er nog een presentatie volgt voor de 
sportverenigingen.  
 
Collecte Sport Gehandicapten 
De collecte Sport Gehandicapten heeft dit jaar € 2082,72 opgebracht. Dat is iets minder dan in 2007. 
Dat betekent dat er € 562,04 kon worden overgemaakt aan de stichting Samen Op Koers. 
 
Onze dank gaat uit naar Antoon van de Sande die weer voor de organisatie tekende. 
 
Aanpassen statuten Vereniging Sportraad Hilvarenbeek 
Het dagelijks bestuur heeft de statuten doorgenomen omdat de tekst sterk verouderd is en het doel 
niet meer overeenkomt met de werkelijkheid.  
 
Met de notaris is afgesproken dat deze nieuwe statuten gaat opstellen voor de Sportraad. Iets wat in 
elk geval gewijzigd moet worden, is het feit dat alle afgevaardigden van de verenigingen nu 
bestuursleden genoemd worden, terwijl dat volgens de Kamer van Koophandel niet mogelijk is.  
 
Het was de bedoeling dat het eerste voorstel eind november klaar was. Omdat het voorstel pas begin 
januari ontvangen is, zullen de nieuwe statuten pas tijdens de volgende jaarvergadering kunnen 
worden vastgesteld. 
 
 


