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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 25 januari 2013 werden tijdens het Sportgala de sportprijzen van 2012 uitgereikt.  
Ook dit jaar werd de organisatie weer financieel ondersteund door de Rabobank.  
 
De winnaars waren: 
 
Rabo sportvrijwilliger Corrie Horrevorts 
Sporter   Jos van Dal 
Sportploeg  Synchroonduet De Dokkelaers 
Sporttalent  Mikky Kiemeney 
Sportvereniging  Biks Shots 
 
 
Aanvraag lidmaatschap E.D.N. ‘56 
In de jaarvergadering werd E.D.N. ‘56 verwelkomd als nieuw lid van de Sportraad.  
Wim Blankers was namens deze vereniging aanwezig bij de vergadering.  
 
Combinatiefunctionaris 
Pieter Verhagen is gestopt als combinatiefunctionaris in Hilvarenbeek. Harold van Rijswijk is zijn 
opvolger. Hij wil een spil vormen tussen sport en jeugd. Hij gaat in zee met de verenigingen die 
aangegeven hebben dat ze hun medewerking willen verlenen. Maar hij is er ook voor de senioren die 
willen sporten. Hij werkt 29 uur per week.  
 
Via het secretariaat van de Sportraad zijn alle verenigingen benaderd. 
Op het verhaal is weinig response gekomen.  
 
Op vrijdag 26 april zijn op alle basisscholen in de gemeente Hilvarenbeek Koningsspelen 
georganiseerd. Harold van Rijswijk verzorgde de coördinatie. Helaas gooide het slechte weer roet in 
het eten. Het is de bedoeling dat dit een jaarlijks terugkerend evenement wordt. 
 
In samenwerking met DSV wordt in de Willibrordusschool in Diessen de naschoolse sport opgestart. 
Verder biedt hij ondersteuning aan Biks Shots bij het Be a Star project. 
 
Er wordt nog steeds gesproken over alcohol en sportverenigingen.  
Zodra er meer duidelijkheid is, volgt er via de mail een voorstel. 
 
Harold van Rijswijk staat open voor meer werk vanuit de verenigingen. 
 
Collecte Gehandicapten Sport 
De collecte Gehandicapten sport werd dit jaar gehouden van 7 tot en met 13 april.  
De opbrengst was weer wat hoger dan het afgelopen jaar (€ 1538,88 dit jaar en € 1357,11 in 2012).  
Er is € 384,72 overgemaakt aan het Gehandicaptenplatform Hilvarenbeek. 
 
Onze dank gaat wederom uit naar Antoon van de Sande die weer voor de organisatie tekende. 
 
 



 
 
 
 
 
Recht van opstal 
Het is tot op heden niet mogelijk gebleken vrijstelling te krijgen voor de overdrachtsbelasting.  
 
HTC de Ypelaer heeft een rekening van € 1500,00 gekregen voor de overdrachtsbelasting voor het 
recht van opstal. Ze zijn met de gemeente in de slag om daar onderuit te komen. 
 
S.V.S.O.S. lijkt nu toch stappen te kunnen maken met het recht van opstal. 
 
6KB heeft inmiddels ook raadsvragen gesteld over dit onderwerp. 
 
Onderhoud grassportvelden 
Het onderhoud van de trainingsvelden van Hilvaria is slecht. Men was bewust op 1 mei gestopt met 
het gebruik van deze velden zodat ze voldoende (3 maanden) rust zouden krijgen. Het nieuwe gras 
was al meteen geel toen het op kwam en bij de start van het nieuwe seizoen vertoonden de velden 
nog kale vlakken. Om de ergste problemen op te lossen zijn in de slechtste stukken graszoden 
gelegd. Het zelf sproeien heeft bijgedragen aan de kwaliteit van de velden, die er nu weer redelijk 
bijliggen. 
 
Hilvaria heeft een gesprek gehad met wethouder Van Doormaal. De wethouder heeft voorgesteld om 
50% bij te dragen aan de aanleg van een kunstgrasveld op voorwaarde dat Hilvaria de andere 50% 
betaalt. Hilvaria gaat onderzoeken of een kunstgrasveld mogelijk geleased kan worden. 
 
Op de andere sportparken ziet het er redelijk goed uit. 
 
Wijnand Bles heeft een overzicht opgesteld met de uitgaven van de gemeente aan het onderhoud van 
de grassportvelden en concludeert dat de gemeente de afgelopen jaren bezuinigingen heeft 
doorgevoerd.  
 
Voor het hoofdveld van S.V.S.O.S. is door de gemeente € 40.000,00 uitgetrokken voor het 
vernieuwen van de drainage en het verbeteren van de bovenlaag. 
 
Nieuwe Hispohal 
Jan Spapens, Frans van Kempen en Rob Derks hebben namens de Sportraad de gesprekken 
gevoerd met betrekking tot de nieuwe Hispohal. De insteek was om een zo duidelijk mogelijk plan 
neer te leggen dat voor iedereen aanvaardbaar is. De commissie was zeer positief over de gang van 
zaken en de insteek van wethouder Roks was constructief. Er is gesproken met de K.N.Z.B, 
Sportfondsen Nederland en Laco. 
 
Toen bleek dat een nieuwe Hispohal in totaal € 550.000,00 per jaar zou gaan kosten, hebben de 
ambtenaren het advies gegeven om de Hispohal te slopen en geen geld meer uit te geven aan de 
binnensport. De leden van de gemeenteraad vonden dat er toch binnensport moest zijn. 
 
In eerste instantie was het voorstel om het college de opdracht te geven om er nog eens naar te kijken 
en een 5e variant, renovatie en doorgaan tot 2030, ook te onderzoeken. Ook zou er onderzocht 
moeten worden of er meer opbrengsten gehaald kunnen worden uit de commerciële ruimtes. 
 
In de vergadering van de gemeenteraad in november is het verhaal 180 graden omgedraaid. Men wil 
nu toch gaan voor nieuwbouw. De politiek wil het verhaal vóór de verkiezingen geregeld hebben.  
 
Jan Spapens, Frans van Kempen en Rob Derks zijn gevraagd om ook weer mee te denken in het 
nieuwe verhaal. De gemeenteraad heeft € 30.000,00 uitgetrokken voor het nieuwe onderzoek. 
 
Nieuwe subsidiebeleid 
Het college heeft besloten dat ze eerst de doelstellingen van het WMO-beleid wil bepalen. 
Daarna worden de uitgangspunten uit dit beleidskader gebruikt om het subsidiebeleid verder vorm te 
geven. Het subsidiebeleid staat op de raadsagenda van februari 2014. Dan hebben de verenigingen 
ruimschoots de tijd om de aanvragen voor 2015 in te dienen. 
 



 
 
 
 
 
Bezuinigingen Gemeente 
De bezuinigingen blijven als het zwaard van Damocles boven ons hoofd hangen.  
 
De gemeente heeft aangegeven, dat er € 50.000,00 bezuinigd moet worden op het onderhoud van de 
velden. Verder wil men de subsidie voor jeugdleden afschaffen. 
 
De verenigingen zullen door de gemeente worden uitgenodigd voor het overleg over de bezuinigingen 
op het onderhoud. 
 
We moeten proberen om er het beste uit te halen en de pijn over alle verenigingen te verdelen. 
 
Als een en ander door gaat, staan de verenigingen voor een forse contributie verhoging. 
 
Nieuwe Elckerlyc 
Op maandag 16 september hadden we de primeur om als eerste te vergaderen in het nieuwe Elckerlyc. 
 
De kosten voor de vergaderingen in het nieuwe Elckerlyc zijn ongeveer gelijk aan de prijzen die we 
voorheen betaalden. 
 
Vrijwilligersfonds 
Het vrijwilligersfonds is verlengd tot en met 2014 onder de bestaande voorwaarden.  
De jaarlijkse stortingen in het fonds zijn stopgezet.  
Er zitten voldoende middelen in de reserve om het fonds nog zo’n 4 jaar te laten bestaan.  
De voorwaarden voor 2015 en verder worden opgenomen in het nieuwe subsidiebeleid. 
 
Gebruik kleedlokalen gymzaal Esbeek door DKV Tuldania 
De gemeente had problemen met het gebruik van de kleedlokalen van de gymzaal in Esbeek door 
Dames Korfbal Vereniging Tuldania. Dat doen ze echter al zolang de gymzaal er staat. Er heeft 
inmiddels een gesprek plaats gevonden met de betrokken partijen en de rust lijkt te zijn wedergekeerd. 
 
Hilverbode 
Volgens Lowie Seuntjes van de Hilverbode zouden de programma’s van de verenigingen gewoon 
geplaatst moeten worden in de Hilverbode. Navraag bij de verenigingen leert echter dat het 
programma van geen enkele vereniging geplaatst werd en dat alle verenigingen inmiddels gestopt zijn 
met het aanbieden van de programma’s. 
 


