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Vergaderingen 
De Sportraad kwam vier keer bij elkaar. Daarnaast waren er ook nog 6 vergaderingen van het DB.  
 
Een afvaardiging van het DB heeft 2 keer overleg gehad met de wethouder sportzaken om de lopende 
zaken door te nemen. Op 4 april voor de laatste keer met wethouder mevrouw De Blecourt-Maas en 
op 21 november met burgemeester Palmen als haar plaatsvervanger. 
 
Sportprijzen 
Op vrijdag 28 januari 2011 werden de sportprijzen 2010 uitgereikt.  
Dit jaar werd de organisatie wederom financieel ondersteund door de Rabobank.  
 
De winnaars waren: 
 
Sportvrijwilliger  Wijnand Bles 
Sporter   Anouk Horrevorts 
Sportploeg  DSV 
Sporttalent  Katja Letova 
Sportvereniging  DKV Tuldania 
 
Commissie Sportprijzen 
Jan Hoosemans en Adrie van de Wouw hebben aangegeven dat zij in 2012 voor de laatste keer de 
organisatie van het Sportgala op zich zullen nemen. Voor hun opvolging is een eerste persoon 
gevonden. Dit is Jos van Doormaal uit Diessen.  
 
De Rabobank stelt ook voor het komende Sportgala € 1000,00 beschikbaar  
 
Recht van opstal 
De verenigingen hebben van de notaris alleen een uitnodiging gekregen om op bezoek te komen voor 
het recht van opstal, maar men heeft helemaal geen stukken gehad. De verenigingen vragen zich ook 
af wat het verhaal aan kosten met zich meebrengt. 
 
Voor het vestigen van het recht van opstal is een akkoord van de ledenvergadering nodig.  
Jan Vlasblom en Jorden van der Geldt zijn bij de notaris geweest. Deze kon echter geen antwoord 
geven op de vragen waar de verenigingen mee zaten. De hockeyclub en de tennisvereniging stellen 
een lijstje met vragen op en zullen dit voorleggen aan de gemeente.  
Jan Vlasblom houdt de Sportraad op de hoogte. 
 
Collecte Sport Gehandicapten 
De collecte gehandicaptensport heeft dit jaar € 1686,23 opgebracht.  
Ten opzichte van € 1775,06 in 2010 is dat iets minder.  
Dat betekent dat er deze keer € 421,56 overgemaakt kon worden aan de stichting Samen Op Koers. 
 
De collecte heeft landelijk € 965.000 opgebracht. 
 
Antoon van de Sande loopt aan tegen moeizame medewerking van de verenigingen. Hilko en TCE 
zijn afgevallen en Hilvaria heeft voor dit jaar bedankt. Volgend jaar zijn zij weer van de partij. HTC de 
Ypelaer wilde graag een extra bus.  
 
Onze dank gaat wederom uit naar Antoon van de Sande die weer voor de organisatie tekende. 
 



 
 
Bestuur Sportraad 
Het DB heeft met Jan Vlasblom, Janine van Kalmthout en Teun Goosen bij elkaar gezeten om te 
praten over de toekomst van de Sportraad. We hebben afgesproken om 2 keer per jaar met zijn allen 
rond de tafel te gaan zitten om te evalueren en een plan de campagne op te stellen. Jan Vlasblom en 
Janine van Kalmthout hebben aangegeven wel mee te willen denken, maar geen zitting te willen 
nemen in het DB. Teun Goosen is na de vakantie toegetreden tot het DB.  
 
Op basis van deze invulling heeft Rob Derks voorgesteld om voorzitter van de Sportraad te worden. 
Zijn drive is het openen van een nieuwe sporthal met zwembad.  
 
Campagne alcohol en drugs 
Het DB had voorgesteld om in oktober of november in elke kern een avond te organiseren en daarbij 
de jeugdafdelingen van de voetbalverenigingen in de organisatie te betrekken. 
 
De leden van de Sportraad zagen de opzet van de presentatie door de GGD niet zitten.  
Men verwacht niet dat de leden hiervoor naar de kantine komen. 
 
We hebben de GGD laten weten dat we stoppen met de thema bijeenkomsten alcohol en drugs omdat 
er bij de verenigingen totaal geen interesse voor is. 
 
Combinatiefunctionaris 
De combinatiefunctionaris is werkzaam op het gebied van cultuur of sport en werkt voor twee 
verschillende instellingen. Op het gebied van sport zou dit betekenen dat de functionaris aan de ene 
kant in het onderwijs en aan de andere kant voor één of meerdere sportverenigingen aan de slag is. 
De combinatiefunctionaris kan een goede beroepskracht zijn voor de vereniging. 
 
De gemeente wil 2,5 fte combinatiefunctionaris aanstellen, 1 voor sport en 1,5 voor cultuur. Dit voor 
een periode van minimaal 3 jaar. Ze kosten € 50.000 per fte per jaar waarvan 40% door het rijk 
betaald wordt. De rest van de financiering zou uit het budget van Mikz en jongerenwerk kunnen 
komen, waardoor er voor de sportverenigingen geen eigen bijdrage nodig zou zijn.  
 
Op 15 december wordt in de raadsvergadering beslist of het door gaat.  
 
De sportverenigingen krijgen geen organisatorische rol, maar worden wel betrokken bij de  
combinatiefunctionaris. De Twern wordt werkgever van de combinatiefunctionaris sport-onderwijs.  
De invulling van deze functie is vergelijkbaar met die van het BOS-project.  
 
Voorlichting inzake vertrouwenspersoon 
Dokter Marres heeft onze vraag over het aanstellen van een vertrouwenspersoon voorgelegd aan het 
huisartsenoverleg. Zij zien dat niet zo zitten omdat er al genoeg instanties zijn waar je terecht kunt. 
 
NOC*NSF komt in het najaar met nieuw materiaal rondom de vertrouwenspersoon.  
Jan Vlasblom is de eerste die het hoort als ze klaar zijn. 
 
Wmo Participatieraad 
Op 7 juni heeft Rob Derks een bezoek gebracht aan een vergadering van de Wmo Participatieraad. 
Daar heeft hij uitleg gegeven over de werkzaamheden van de Sportraad. Er is afgesproken dat de 
Sportraad een uitnodiging krijgt als er sportgerelateerde punten op de agenda staan.  
Guus Buijlinckx is de contactpersoon voor de Sportraad. 
 
Samenwerking Mikz met sportverenigingen 
Mikz is op zoek naar meer samenwerking met partners in de regio en willen de sport meer verbinden 
met het BSO aanbod. Daarom zoeken ze samenwerking met sportverenigingen. 
 
Het gaat om kinderen van 4 t/m 12 jaar en om 70-80 kinderen per dag. 
Een teamsport wordt waarschijnlijk lastig omdat het leeftijdsverschil te groot is.  
Daarom lijkt een individuele sport beter geschikt. 
 
Jan Vlasblom werpt zich op als proefkonijn om te proberen om op die manier een formule op te zetten. 
 



 
 
Sportvisie 
Het ontwikkelen van een sportvisie is opgenomen in het collegeprogramma onder de herijking van het 
Wmo-beleid. Eerst zal de inhoudelijke behoefte worden bekeken en vervolgens worden de 
voorzieningen hieraan gekoppeld. Hierin is het belangrijk na te gaan welke activiteiten in de nieuwe 
gymzalen kunnen plaatsvinden.  
 
De sportraad benadrukt het belang van de voorzieningen voor de sportwedstrijden.  
Hiervoor zijn afmetingen volgens de standaard van verschillende sportkoepels verplicht.  

 
Het DB, Jan Vlasblom en Janine van Kalmthout hebben een gesprek gehad met Japke Visser van 
Sportservice Noord-Brabant. Zij heeft op kosten van de Sportraad een stappenplan opgesteld naar 1 
september 2017. 
De gemeente ziet de sportnota in de bredere context van bewegen, wat deel uit maakt van het Wmo-
beleid. Sporten is een eigen keuze van de inwoners en de gemeente moet kijken hoe zij dit faciliteert. 
Begin 2012 wordt een start gemaakt met het herijken van het Wmo-beleid. 
 
Bezuinigingen  
Momenteel wordt binnen de gemeente gewerkt aan de toekomst visie. Binnen de sportnota als deel 
van het WMO-beleid  moet ook antwoord worden gegeven op de gemeentelijke bezuinigingen.  
 
De burgemeester heeft in het overleg van 21 november aangegeven dat er voor de sport geen 
bezuinigingen op stapel zouden staan.  
 
Onderhoudsplan sportvelden 
De gemeente heeft een nieuwe nota opgesteld over het onderhoud van de grassportvelden.  
Deze zou in september aan de betreffende verenigingen gepresenteerd worden.  
Uiteindelijk is dit op 10 januari 2012 gebeurd.  
 
Nieuwe Hispohal 
Het DB heeft aan alle politieke partijen een brief gestuurd waarin we onze zorg uitspreken over het stil 
liggen van het verhaal over de vervanging van de Hispohal.  
 
De visie van de Sportraad is dat de gemeente moet beschikken over een centrale sporthal met 
zwembad en daarnaast over beweeglocaties in de kernen. Een sporthal en zwembad moeten hierbij 
voldoen aan de eisen van de sportbonden en mogelijkheden bieden voor sporters die nu moeten 
uitwijken naar andere gemeenten.  
 
Vooral het zwembad en de activiteiten die daar plaatsvinden zullen discussie opleveren. De Sportraad 
benadrukt dat er duidelijkheid moet komen voor de verenigingen, hiervoor is politieke besluitvorming 
noodzakelijk.  
De termijn van vier jaar is kort en nieuwe voorzieningen kunnen consequenties hebben voor de 
verenigingen. 
 
De gemeente is gevraagd om tijdens de komende jaarvergadering een stappenplan tot 1 september 
2017 te presenteren. Op basis daarvan zal de Sportraad de vervolgstappen bepalen. 
 
Nieuw subsidiebeleid  
Het subsidiebeleid wordt opnieuw vormgegeven (o.a. het vrijwilligersfonds). De gemeente gaat hierbij 
scherper kijken naar het toekennen van de beschikbare middelen en de te behalen maatschappelijke 
doelen. Het is nog niet duidelijk hoe dit vorm gaat krijgen voor de sport. Het vrijwilligersfonds zoals dat 
nu bestaat eindigt na 2012, of bij het vaststellen van het subsidiebeleid als dit eerder is.  


