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Vergaderingen 
De Sportraad kwam vier keer bij elkaar. Daarnaast waren er ook nog 5 vergaderingen van het DB.  
 
Sportprijzen 
Op vrijdag 30 januari 2009 werden de sportprijzen 2008 uitgereikt door burgemeester Huisman.  
Dit jaar werd de organisatie voor de eerste keer financieel ondersteund door de Rabobank.  
De verschuiving naar de vrijdagavond is goed bevallen.  
 
De winnaars waren: 
 
Sportvrijwilliger  Frank Boonman 
Sporter   Thomas van Gestel 
Sportploeg  Tuldania 1 
Sporttalent  Bart Lips 
Sportvereniging  R.K.D.S.V. 
 
Commissie Sportprijzen 
Tinus Priems is gestopt met de commissie Sportprijzen.  
Hij wordt opgevolgd door Joep Vingerhoets. 
 
Recht van opstal 
De afhandeling van de rechten van opstal ligt nog steeds bij de afdeling Grondzaken van de 
gemeente. Het streven om dit in 2009 af te ronden, is wederom niet gehaald. 
 
Vitaal Hilvarenbeek 
Op zaterdag 25 april was er ’s ochtends een congres met aansluitend een lunch in Hercules en ’s 
middags kon er gesport worden in workshops op De Roodloop en De Alsie. Van 17.00 – 18.00 uur 
kon men terecht bij de sportscholen. Deze activiteiten zijn goed bezocht. 
 
Ondanks het feit dat Vitaal Hilvarenbeek van alles gepoogd heeft om mensen aan het bewegen te 
krijgen, bleek er voor de activiteiten die in het najaar op touw gezet zijn, erg weinig belangstelling te 
zijn.  
 
Toch zit Vitaal Hilvarenbeek niet stil.  
Men is momenteel bezig met een wandelparcours en een rollator route door Hilvarenbeek.  
 
Collecte Sport Gehandicapten 
De collecte Sport Gehandicapten heeft dit jaar € 2155,67 opgebracht. Dat is iets meer dan in 2008. 
Dat betekent dat er € 538,92 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 
De leden van de Sportraad gaan akkoord met het voorstel van de notaris met betrekking tot de 
aanpassing van de statuten. 
  
De wijziging kan officieel pas tijdens de jaarvergadering worden vastgesteld. 
 
Gebruiksovereenkomsten Hispohal 
De Dokkelaers hebben het hele verhaal naar de zwembond (K.N.Z.V.) gestuurd en hebben van de 
advocaat van de zwembond een bijlage met opmerkingen gekregen. De andere verenigingen kregen 
helaas geen steun van hun bonden. 
 
De overeenkomst is inmiddels aangepast en de gebruikers kunnen door middel van een 
wijzigingsblad hun opmerkingen kenbaar maken. 
 
VC De Hilver heeft de gebruiksovereenkomst met de Hispohal nog niet getekend.  
De andere verenigingen blijken dat wel gedaan te hebben. 



Nota Binnensport 
De Sportraad heeft aan de gemeente voorgesteld om een onderzoek te laten doen naar de 
knelpunten voor de binnensport en de sportbehoeften in de toekomst. 
 
Het DB heeft met betrekking tot de nota Binnensport een brief opgesteld aan de gemeenteraad.  
Op woensdag 18 november is ons voorstel behandeld in de commissie Welzijn. In verband met de 
brandveiligheid mochten er maximaal 30 personen aanwezig zijn op de publieke tribune, waardoor we 
het plan om met een grote groep sporters aanwezig te zijn helaas hebben moeten afblazen. Onze 
actie heeft er in elk geval wel toe geleid dat de bal aan het rollen is en dat de boodschap aangekomen 
lijkt bij de politiek. Inmiddels heeft de gemeente via het vrijwilligersfonds een bedrag van € 7750,00 
beschikbaar gesteld. 
 
Overlijden Jos Wijten 
Op 12 mei 2009 is Jos Wijten overleden. 
Hij was erelid van S.V.S.O.S. en sportman van het jaar in 1985. 
 
Afscheid Harrie Verhoeven 
In de vergadering van september hebben we afscheid genomen van Harrie Verhoeven als 
afgevaardigde van Hilvaria in de Sportraad. Omdat hij al vanaf het begin van de Sportraad in 1971 in 
wisselende functies bij de Sportraad betrokken geweest is, kreeg hij een attentie in de vorm van een 
theaterbon. 
 
Vrijwilligers verzekering 
De gemeente heeft een verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers. 
 
Leden Sportraad 
R.K.D.S.V. is officieel toegetreden tot de Sportraad.  
 
Geen evaluatie nota Buitensport 
De gemeente heeft laten weten dat er geen evaluatie van de nota Buitensport komt omdat er weinig 
knelpunten blijken te zijn. De zin “Bovendien zijn er geen middelen beschikbaar om aanpassingen uit 
te voeren” riep bij de leden van de Sportraad de nodige vraagtekens op. 
 
Overleg met gemeente 
Een afvaardiging van het DB heeft 2 keer een overleg gehad met wethouder van Mol om de lopende 
zaken door te nemen. 
Rose-Anne Vermeer wordt onze nieuwe contactpersoon op het gebeid van sport bij de gemeente. 
 
Bestuur Sportraad 
Jeroen Rasenberg heeft aangegeven dat hij zich geen kandidaat zal stellen voor een volgende 
periode als voorzitter van de Sportraad.  
 
Het bestuur is ook nog op zoek naar een opvolger voor Jan Elings.  
 
Beide vacatures zijn aangemeld bij het steunpunt vrijwilligerswerk Hilvarenbeek. 
 
Bezuinigingen op de buitensport 
De gemeente had een plan opgesteld om € 11.000,00 per jaar te gaan bezuinigen op de uitgaven 
voor de buitensport. Daartoe zou onder andere de bijdrage voor het onderhoud van de velden 
verdubbelen. B&W heeft inmiddels besloten om dit punt door te schuiven tot na de verkiezingen.  
Feit blijft dat de gemeente 3 miljoen per jaar moet gaan bezuinigen en dat geld zal toch ergens 
vandaan moeten komen. 
 
Privatisering Hispohal 
Het contract met Laco is met 5 jaar verlengd tot 1 september 2017. 
De leden van de Sportraad is van mening dat er nog wel het een en ander opgeknapt moet worden 
aan de Hispohal. Met name de toiletten van de kleedkamers zijn hard aan vernieuwing toe. 
 
 
 


