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Vergaderingen 
De Sportraad kwam vier keer bij elkaar. Daarnaast waren er ook nog 9 vergaderingen van het DB.  
 
Een afvaardiging van het DB heeft in totaal 4 keer overleg gehad met de wethouder sportzaken om de 
lopende zaken door te nemen. Aan het begin van het jaar voor de laatste keer met wethouder van Mol 
en daarna 3 keer met de nieuwe wethouder mevrouw De Blecourt-Maas. 
 
Sportprijzen 
Op vrijdag 29 januari 2010 werden de sportprijzen 2009 uitgereikt.  
Dit jaar werd de organisatie wederom financieel ondersteund door de Rabobank.  
 
De winnaars waren: 
 
Sportvrijwilliger  Toos Hoosemans 
Sporter   Nathalie de Backer 
Sportploeg  Synchroon zwemploeg Age II van de Dokkelaers 
Sporttalent  Anouk Horrevorts 
Sportvereniging  Judovereniging Deusone 
 
Commissie Sportprijzen 
Bij de zoektocht naar een nieuw commissielid voor de commissie Sportprijzen zijn de nodige personen 
de revue gepasseerd, maar tot op heden heeft niemand zijn medewerking toegezegd.  
 
Recht van opstal 
Er is een nieuw begin gemaakt met het vastleggen van recht van opstal voor een aantal verenigingen. 
De onduidelijkheden over het grondbezit en bestaand recht van opstal zijn opgelost. Er zijn nieuwe 
tekeningen van de opstallen gemaakt. Afdeling De Biest heeft aangegeven ook recht van opstal te 
willen vestigen. In Esbeek, waar de grond van de parochie is, maakt de coöperatie zelf afspraken met 
de grondeigenaar. 
 
De gemeente heeft aangegeven, dat het verhaal begin 2011 zal worden afgerond bij de notaris. 
Het recht van Opstal is een tweezijdige overeenkomst. Dit wil zeggen dat de gemeente niet zonder 
instemming van de betreffende verenigingen kan tekenen. De notaris zal de verenigingen benaderen. 
Zij zullen het concept contract in kunnen zien en moeten dit ook goedkeuren.  
 
Vrijwilligersverzekering 
Op 1 maart is er in Hercules een presentatie gegeven over de vrijwilligersverzekering. Deze werd 
verzorgd door Centraal Beheer / Achmea. Op de website van de gemeente is de nodige informatie te 
vinden. Deze verzekering moet gezien worden als een vangnet. 
 
De verenigingen worden er op geattendeerd dat ze hun aansprakelijkheidsverzekering niet op moeten 
zeggen als men opstallen in eigendom heeft.  
 
De contactpersoon bij de gemeente is Karin van Iersel. 
 
Het aanvraagformulier van de verzekering zou op de website van de gemeente komen. 
Dit is echter nog steeds niet gebeurd.  

 
Collecte Sport Gehandicapten 
De collecte gehandicaptensport heeft dit jaar € 1775,06 opgebracht.  
Ten opzichte van € 2155,67 in 2009 is dat wat minder.  
Dat betekent dat er deze keer € 538,92 overgemaakt kon worden aan de stichting Samen Op Koers. 
 
Onze dank gaat wederom uit naar Antoon van de Sande die weer voor de organisatie tekende. 
 



Nota Binnensport 
De gemeente heeft via het vrijwilligersfonds een bedrag van € 7750,00 beschikbaar gesteld voor het 
onderzoek naar de binnensport. Het bureau M&R Marketing heeft dit onderzoek uitgevoerd. 
 
Alle gebruikers van de Hispohal die ook lid zijn van de Sportraad hebben meegewerkt aan het 
onderzoek. De meeste andere, veelal kleine verenigingen hebben weinig interesse. 
 
Op 8 juni is het rapport door M&R marketing gepresenteerd. 
 
Op 19 juli hebben we met alle betrokkenen bij Hilvaria het rapport besproken en de daar gemaakte 
opmerkingen zijn verwerkt in het rapport. Daarna hebben Jan Vlasblom, Janine van Kalmthout en 
Frans van Kempen het verhaal nog eens doorgelezen en ook hun op- en aanmerkingen zijn in het 
definitieve rapport opgenomen. Op 4 oktober heeft het DB overleg gehad met de wethouder om het 
rapport te bespreken. Het rapport is op 17 november door Rob Derks gepresenteerd aan de 
commissie welzijn. Nu is het woord aan de politiek. 
 
De gemeente heeft toegezegd dat de problemen rondom de hygiëne op korte termijn worden opgepakt. 
De andere aanbevelingen worden meegenomen bij het opstellen van de sportvisie. 
 
Een ander punt dat uit het rapport naar voren kwam, is het feit dat er bij de meeste verenigingen geen 
vertrouwenspersoon aanwezig is. De wethouder heeft voorgesteld om vanuit de Sportraad iets te 
regelen waarvan alle verenigingen gebruik kunnen maken. Daar wordt door het DB aan gewerkt. 
 
Aanpassen statuten Vereniging Sportraad Hilvarenbeek 
De wijziging van de statuten is door de jaarvergadering goedgekeurd. 
 
Omdat Guus Buijlinckx voor het aanpassen van de statuten een machtiging nodig had van de 
vergadering, werd in de vergadering van mei deze machtiging afgegeven. 
 
Aan het eind van het jaar is de wijziging ook bij de notaris gepasseerd. 
 
Leden Sportraad 
PPH ’t Wit Paardje en D.S.V. zijn officieel toegetreden tot de Sportraad.  
 
Bowlingvereniging Hilvarenbeek is met ingang van september 2010 opgeheven. 
 
Bestuur Sportraad 
Op dinsdag 23 maart had het DB een goed gesprek met Paul Simons, die aangaf graag voorzitter te 
willen worden van de Sportraad. Het was de bedoeling dat hij bij de vergadering van mei aanwezig 
zou zijn om een keer te kijken hoe een vergadering van de Sportraad verloopt, maar in verband met 
onvoorziene omstandigheden op zijn werk was hij helaas verhinderd. Omdat hij ook bij de vergadering 
van september verstek liet gaan heeft het DB nogmaals contact met hem gezocht en heeft hij laten 
weten dat hij er toch vanaf zag.  
 
Vervolgens heeft Guus Buijlinckx een gesprek gehad met een nieuwe kandidaat die aangedragen was 
door Henk van der Loo. Deze Sven van den Berg heeft na het gesprek laten weten, dat dit toch niet 
echt het geen was wat hij zocht. Totdat er een nieuwe voorzitter gevonden is, blijft Rob Derks op de 
bok. 
 
Het bestuur is ook nog op zoek naar een opvolger voor Jan Elings.  
De afspraak is dat we daar naar op zoek gaan, zodra we een nieuwe voorzitter gevonden hebben. 
 
Privatisering Hispohal 
Het contract tussen Laco BV. en de gemeente is verlengd voor de periode september 2012 tot 
september 2017. Gezien de klachten van de gebruikers van de hal is in de overeenkomst opgenomen 
dat Laco één of twee maal per jaar met hen om de tafel moet. De gebruikers moeten echter geen 
grote investeringen meer verwachten.  
 
Bart van den Broek is als afgevaardigde van Laco bij de vergaderingen van de Sportraad aanwezig. 
Daardoor zijn de lijnen een stuk korter en kunnen vragen direct worden beantwoord.  
 



Sporttalenten in De Uitstraling 
De Uitstraling is een nieuwe serie gestart over sporttalenten uit de gemeente Hilvarenbeek. 
Deze serie werd verzorgd door Monique Taillie.  
Haar taak is inmiddels overgenomen door Toine van Balkom. 
 
Vitaal Hilvarenbeek 
Op verzoek van Vitaal Hilvarenbeek is de cursus Verzilver je Club is nogmaals onder de aandacht van 
de verenigingen gebracht. Daarop zijn precies 0 reacties gekomen. 
 
Campagne alcohol en drugs 
De Sportraad heeft meegewerkt aan een enquête vanuit de werkgroep Alcohol- en drugspreventie bij 
jongeren. Om hier een vervolg aan te geven, hebben Novadic-Kentron en de GGD zojuist een 
presentatie gegeven. Hierin heeft een terugkoppeling plaatsgevonden van de enquête. Daarnaast 
heeft men een korte presentatie over de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik gegeven. Tevens 
heeft men het aanbod verduidelijkt waar de sportverenigingen gebruik van kunnen maken. 
 
Vervolg Nota Buitensport 
Omdat er voor de buitensport verenigingen geen duidelijkheid meer is met betrekking tot het onderhoud, 
gaat de gemeente voor eind maart een onderhoudsplan opstellen voor de grassportvelden.  
De hockeyclub en tennisclub voorzien zelf in het onderhoud. De afdeling beheer en realisatie stelt het 
plan op, hiervoor zijn ook middelen opgenomen in de gemeentelijke begroting. 
 
Gymzaal Papenstraat 
De gymzaal aan de Papenstraat blijft in elk geval staan zolang OBS De Driehoek gebruik maakt van 
het naastgelegen schoolgebouw. Bij de nieuwe accommodatie aan de Gelderakkers wordt ook een 
gymzaal gebouwd. De sportraad heeft bij de gemeente aandacht gevraagd voor de behoeftes van de 
verenigingen, onder andere op het gebied van afmetingen van de zaal en opberg mogelijkheden.  
Het gaat in elk geval om de judo- en tafeltennisvereniging.  
 
Bezuinigingen gemeente 
In 2011 wordt door de gemeente een integrale toekomstvisie opgesteld. Hierin worden zowel het 
beleid als de bezuinigingen voor de komende jaren uitgezet. De begroting voor 2011 is vastgesteld 
door de raad. Hieraan zijn geen nieuwe financiële gevolgen verbonden voor de sportverenigingen.  
In 2012 zijn er bezuinigingen te verwachten voor allerlei beleidsterreinen.  
De sportverenigingen zullen hier op tijd van op de hoogte worden gesteld. 
 
 
 
 


