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Vergaderingen 
De Sportraad kwam vier keer bij elkaar. Daarnaast waren er ook nog 5 vergaderingen van het DB.  
 
Een afvaardiging van het DB heeft 2 keer overleg gehad met wethouder Roks om de lopende zaken 
door te nemen.  
 
Sportprijzen 
Op vrijdag 26 januari 2012 werden de sportprijzen 2011 uitgereikt.  
Dit jaar werd de organisatie wederom financieel ondersteund door de Rabobank.  
 
De winnaars waren: 
 
Rabo sportvrijwilliger Antoon van de Sande 
Sporter   Anouk Horrevorts 
Sportploeg  De Dokkelaers synchroonzwemmen 
Sporttalent  Bas de Laat 
Sportvereniging  Korfbalvereniging DSV 
 
Commissie Sportprijzen 
In de vergadering van maart heeft de Sportraad afscheid genomen van Jan Hoosemans en Adrie van 
de Wouw die de organisatie van het sportgala de laatste jaren voor hun rekening hebben genomen.  
 
Hans Schuttelaars en Guus Buijlinckx vormen de nieuwe commissie. Deze heeft een bijeenkomst 
gehad met de oude commissie waarbij de zaak overgedragen is. De oude commissie zal dit jaar op de 
achtergrond meelopen.  
 
Collecte Gehandicapten Sport 
De collecte Gehandicapten sport werd dit jaar gehouden van 1 tot en met 7 april.  
De opbrengst was ongeveer € 100,00 lager dan het afgelopen jaar (€ 1686,23 dit jaar en € 1775,06 in 
2011). Er is € 421,56 overgemaakt aan het Gehandicaptenplatform Hilvarenbeek. 
 
Onze dank gaat wederom uit naar Antoon van de Sande die weer voor de organisatie tekende. 
 
Recht van opstal 
Per vereniging blijkt het recht van opstal toch maatwerk te zijn.  
 
Het recht van opstal is voor vier verenigingen beschreven. De laatste twee hebben een brief gekregen 
van de belastingdienst in verband met de overdrachtsbelasting. Hiervoor heeft de belastingdienst 
vrijstelling verleend, maar door wijzigingen in de belastingwet bestaat het gebruikte vrijstellingsartikel 
niet meer als zodanig. De grond van de vrijstelling is echter nog altijd opgenomen in de wet.  
De notaris zoekt momenteel uit hoe de vrijstelling alsnog geregeld kan worden.  
 
Aanvraag lidmaatschap Sportraad Avanti-Turnivo 
In de vergadering van maart werd Avanti-Turnivo verwelkomd als nieuw lid van de Sportraad.  
Ronald van Kouteren heeft als voorzitter van Avanti-Turnivo uitleg gegeven wat zijn vereniging doet.  
Op verzoek van de KNGU heeft zijn vereniging, die zijn thuisbasis heeft in Bladel en Reusel,  
het initiatief genomen om in Hilvarenbeek iets te gaan doen op het gebied van turnen.  
Men traint nu in de gymzaal van de Doelakkers met 60 kinderen in de leeftijd van 6 tot 11 jaar.  
 
Seksuele intimidatie NOC*NSF 
Alle benodigde informatie over seksuele intimidatie is te vinden op de nieuwe website van NOC*NSF.  
De verenigingen wordt geadviseerd om deze site te raadplegen en er zelf verder invulling aan te 
geven.  
 
 



Onderhoud grassportvelden 
In het verleden was er altijd vooraf overleg met de voetbalverenigingen over het onderhoud van de 
velden. Op basis van dat overleg werd er gekeken wat er moest gebeuren. Nu wil de gemeente vooraf 
geen overleg meer, maar vraagt offerte aan bij enkele aannemers en de goedkoopste mag het maken. 
Daarna wordt er aan de verenigingen meegedeeld wat er gaat gebeuren. 
 
De voetbalverenigingen zijn bij elkaar geweest om over deze situatie te praten. Zij zien dit als 
bezuiniging en willen van de gemeente graag duidelijkheid over de bezuinigingen. Verder zijn ze bang 
dat goedkoop duurkoop wordt en dat er over een aantal jaren extra geld uitgetrokken zal moeten 
worden omdat het onderhoud van de velden structureel niet meer goed genoeg is. 
 
De voetbalverenigingen zijn van mening dat ze terug gaan in de tijd en vinden de huidige gang van 
zaken niet prettig. Er is een schrijven vanuit de voetbalverenigingen naar de gemeente gegaan.  
 
Hilvaria is zeer ontevreden over het onderhoud van de velden. 
 
Wijnand Bles heeft in het verleden al diverse malen bij de gemeente aangedrongen op inzicht in de 
begroting voor het onderhoud van buitensportaccommodaties. Hij heeft deze gegevens nu eindelijk 
van de gemeente gekregen en is tot de conclusie gekomen dat alle voetbalverenigingen met minimaal 
50% gekort zijn op de bedragen die genoemd zijn in de nota buitensport uit 2005.  
Wethouder Hesselmans heeft aangegeven dat hij uit gaat zoeken hoe dit zit.  
 
De problemen met het trainingsveld van Hilvaria kunnen blijkbaar niet meer opgelost worden. 
Wethouder Hesselmans heeft aangegeven dat kunstgras misschien een oplossing is, maar dat de 
gemeente geen geld heeft om dat te betalen. Hilvaria gaat daarover in gesprek met de wethouder.  
 
Presentatie Mikz over samenwerking met sportverenigingen 
In de vergadering van mei was Peet Engel van Mikz kinderopvang aanwezig om uitleg te geven over 
hun werkzaamheden. Ze zijn 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. 
 
Alcohol en drugs 
De Sportraad ziet de opzet van de presentatie door de GGD, zoals deze gepresenteerd is tijdens de 
jaarvergadering niet zitten. Het moet in compactere vorm. Men verwacht niet dat de leden hiervoor 
naar de kantine komen. 
 
Fondsenwerving voor bouw meisjes school in Herat Afghanistan 
In de vergadering van mei waren Henk van der Loo, Frank Doomen en Harrie van Abel aanwezig om 
uitleg te geven over hun project om een meisjes school voor meisjes van 6-16 jaar in Herat in 
Afghanistan, waarvan in 2007 met middelen uit de gemeente Hilvarenbeek (€ 120.000,00) het eerste 
gedeelte is gebouwd, verder af te maken. 
 
Door middel van een presentatie hebben zij een beeld geschetst van de eerste fase van de bouw. 
 
In totaal heeft men nog € 100.000,00 nodig. 
Men wil in het sportjaar 2011-2012 de jeugd stimuleren om support te geven aan deze actie.  
 



Nieuwe Hispohal 
In mei heeft het DB aan alle politieke partijen een brief gestuurd waarin we onze zorg uitspreken over 
het stilliggen van het verhaal over de vervanging van de Hispohal.  
 
In de vergadering van mei is een commissie samengesteld die zich gaat buigen over het opstellen van 
een plan voor een nieuwe Hispohal. Deze bestaat uit Rob Derks, Jan Spapens, Corné van den Hout, 
Frans van Kempen, Jan Vlasblom en Henk Schottert. 
 
De commissie is erg onder de indruk van het K.N.Z.B. zwembadprogramma 2521 gewoon zwemmen. 
Dit concept voorziet in een hal waar een zwembad in gebouwd wordt. De presentatie zag er gelikt uit 
en het gebouw is erg energie zuinig. 
 
De commissie heeft een tijdlijn opgesteld waarop is aangegeven welke acties er de komende tijd 
ondernomen moeten worden. 
 
Wethouder Roks is met het idee gekomen om een commissie samen te stellen met inbreng vanuit de 
gemeente en vanuit de Sportraad. Vanuit de Sportraad hebben Rob Derks, Frans van Kempen en Jan 
Spapens (voorzitter Dokkelaers) zitting in deze commissie en ook wethouder Roks is lid van de 
commissie. Bij het eerste gesprek is ook Laco aanwezig geweest.  
 
De Sportraad en Laco hebben ook 2 keer met elkaar rond de tafel gezeten. We hebben de intentie 
uitgesproken om er samen voor te gaan om er iets moois van te maken. Er zijn 3 tekeningen op tafel 
gelegd van accommodaties die onlangs door Laco opgestart zijn.  
 
In juni 2013 wil B&W een plan bij de gemeenteraad hebben liggen waar alleen 'Ja' op gezegd kan 
worden. Het is niet de bedoeling dat er een discussiestuk naar de gemeenteraad gaat. Inmiddels is de 
startnotitie goedgekeurd door de gemeenteraad. Daarin wordt het stappenplan gepresenteerd.  
 
Op 3 december is de volgende bijeenkomst met de gemeente, de Sportraad en Laco om samen een 
fundament voor een nieuwe Hispohal te leggen. Uitgangspunt is een wedstrijdaccommodatie met 
zoveel mogelijk faciliteiten. Laco wil de nieuwe Hispohal graag exploiteren. De gemeente moet het 
financieel invullen. Een grotere accommodatie zal door Laco gemakkelijker te verhuren zijn. Er wordt 
in elk geval constructief meegedacht door de wethouder.  
 
In verband met tijdsdruk komt er een onderzoek gericht op de toekomst van de Hispohal.  
Er zal geen brede sportnota worden opgesteld voorafgaand aan dit onderzoek. 
 
Combinatiefunctionaris 
Harold van Rijswijk is de vervanger van Pieter Verhagen die al een tijdje uit de running is door een 
soort van burn-out. Hij zal langzaam weer terug gaan komen, maar dat kan nog wel even gaan duren. 
 
Eind november is hij gestart met sport en bewegen bij de naschoolse opvang in de Hilvarenbeekse 
basisscholen. Daarbij wil hij verenigingen inzetten om zich te promoten. In eerste instantie wil hij even 
aankijken hoe het loopt en daarna gaat hij de verenigingen benaderen. 
 
Daarnaast wil hij de jeugd van 16+ wat meer aan de gang krijgen.  
 
Nieuwe subsidiebeleid 
Het subsidiebeleid gaat op de helling. In de toekomst zal er gewerkt gaan worden met 
projectsubsidies. De subsidie voor de jeugdleden van sportverenigingen blijft gehandhaafd. 
Doelstelling van de herziening is vereenvoudiging van de aanvraag en de afhandeling daarvan, maar 
tevens ook bezuinigen. Het plan moet vóór 1 april 2013 klaar zijn. Dan kan het op 1 januari 2014 in 
werking treden. In 2013 wordt er eenmalig al € 50.000,00 gekort. Dit heeft alleen gevolgen voor de 
muziekschool en de bibliotheek. Het is de bedoeling dat het vrijwilligersfonds voortgezet wordt. 
 
 
 


