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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. Daarnaast heeft het DB ook nog een keer overleg gehad met wethouder Van 
Doormaal over de bezuinigingen op de buitensport. 
 
Sportprijzen 
Op vrijdag 31 januari 2014 werden tijdens het Sportgala de sportprijzen van 2013 uitgereikt.  
Ook dit jaar werd de organisatie weer financieel ondersteund door de Rabobank.  
 
De winnaars waren: 
 
Rabo sportvrijwilliger Piet Brouwers 
Sporter   Amber van Oort 
Sportploeg  Tom Chermin en Guus Abrahams 
Sporttalent  Sam van Dijk 
Sportvereniging  HTC De Ypelaer 
 
Het was de eerste keer dat het Sportgala in het nieuwe Elckerlyc gehouden werd.  
 
De Rabobank was niet te spreken over de presentatie.  
We hebben daarvoor schriftelijk onze excuses aangeboden. 
 
Combinatiefunctionaris 
Harold van Rijswijk heeft voortaan zijn eigen kantoor in het supermooie jongerencentrum de Box.  
 
Op vrijdag 25 april werden de Koningsspelen gehouden, waarbij Harold van Rijswijk weer voor 
ondersteuning van de basisscholen zorgde. 
 
Harold van Rijswijk heeft samen met Frans Smolders op 1, 8 en 15 oktober bij Hilvaria voetbal fun 
dagen georganiseerd voor alle basisschoolleerlingen uit de gemeente Hilvarenbeek. 
 
Harold van Rijswijk is bezig met het opzetten van sportkennismakingsactiviteiten op de basisscholen. 
Het zijn met name minder bekende sporten als badminton en judo die aan de orde zullen komen.  
 
Harold van Rijswijk is verder bezig om in samenwerking met Edwin Kleiboer een 
verenigingsonderzoek op te zetten. De zaken die onderzocht gaan worden zijn alcohol gebruik door 
jongeren en het aanbod voor de jeugd. 
 
Uitleg Sportservice Noord-Brabant over mogelijkheden subsidies voor sportverenigingen 
Namens Sportservice Noord-Brabant heeft Edwin Kleiboer in de vergadering van maart uitleg 
gegeven over de subsidie mogelijkheden binnen de sport. 
 
Collecte Gehandicapten Sport 
De collecte Gehandicapten sport werd dit jaar gehouden van 30 maart tot en met 5 april.  
De opbrengst was wederom ruim hoger dan het afgelopen jaar (€ 2003,34 dit jaar en € 1538,88 in 
2013). Er is € 500,83 overgemaakt aan het Gehandicaptenplatform Hilvarenbeek. 
 
Onze dank gaat wederom uit naar Antoon van de Sande die weer voor de organisatie tekende. 
 
Recht van opstal 
Onder druk van 6KB heeft de gemeente een Raadsinformatiebrief opgesteld waarin gemeld wordt dat 
de gemeente alle kosten van zijn rekening neemt.  
 
Jos van der Laak van Achil ’87 is in onderhandeling met de belastingdienst. 



Nieuwe Hispohal 
Het bureau Bouwmanagement heeft het onderzoek naar de nieuw Hispohal uitgevoerd. 
De werkgroep heeft op 12 mei met het bureau gebrainstormd over wat er moet gebeuren.  
We hebben de complimenten gekregen voor de kwaliteit van het onderzoeksrapport Focus op Visie. 
Het volledige rapport moest vóór de vakantie bij de gemeente liggen, aangevuld met een advies. 
 
Daarna is het stil geworden vanuit de gemeente. 
 
Het opgestelde rapport is net voor de vakantie achter gesloten deuren gepresenteerd aan de 
gemeente. Het DB heeft dit punt in het overleg met de wethouders in september nog een keer aan de 
orde gesteld, maar wethouder Van der Wiel kon toen niets vertellen. Tot op heden is het op geen 
enkele manier gelukt om vanuit de gemeente informatie te krijgen. 
 
Wethouder Van de Wiel is uitgenodigd voor de jaarvergadering om de stand van zaken toe te lichten.  
 
Nieuwe subsidiebeleid 
Alle waarderingssubsidies voor de jeugdleden van sportverenigingen zijn afgeschaft. 
De OZB-vergoeding blijft bestaan. 
Ook de subsidies voor de Sportraad en het Sportgala zijn overeind gebleven. 
 
Bezuinigingen Gemeente 
In november hebben we na ruim een jaar aandringen eindelijk een keer met wethouder Van Doormaal 
gesproken over de bezuinigingen op de buitensport. Daarbij is voornamelijk gesproken over de 
verdeelsleutel over de verschillende buitensportverenigingen.  
 
De gemeente gaat met alle verenigingen afzonderlijk een persoonlijk gesprek aan. 
De verenigingen vinden de tijdsplanning uiterst ongelukkig en vinden een verdere uitwerking van de 
onderliggende cijfers van belang. De contributie ligt voor de meeste verenigingen voor 2015 al vast en 
de bedragen zijn te groot om binnen de begroting van de verenigingen te verwezenlijken.  
 
Begin januari 2015 komen we met de buitensportverenigingen nog een keer bij elkaar voor een 
volgend overleg. 
 
Kunstgrasveld Hilvaria 
De gemeente onderschrijft dat er een extra voetbalveld nodig is bij Hilvaria.  
 
De gemeente heeft een adviesbureau ingeschakeld om te bekijken wat de aanleg van een 
kunstgrasveld bij Hilvaria moet gaan kosten. Heijmans had voor Hilvaria al een berekening gemaakt, 
maar de gemeente wil zelf een verhaal maken. 
 
Het veld dat kwalitatief het slechtst is, wordt vervangen.  
 
Bestuur Sportraad 
We hebben Marcel Schors gevraagd om plaats te nemen in het DB van de Sportraad. Hij was zeer 
vereerd met ons verzoek en zou een aantal keer meedraaiden in het DB. Helaas heeft hij laten weten 
dat hij in verband met zijn gezondheid heeft besloten om het wat rustiger aan te gaan doen en er van 
af ziet om toe te treden tot het DB van de Sportraad. 
 
Overleg met de wethouders over sportzaken 
Het sportgebeuren is sinds de komst van het nieuwe college verdeeld over 3 wethouders: 

- Wethouder Roks heeft het Sportbeleid in zijn portefeuille.  
- Wethouder Van de Wiel heeft de bouw van een nieuwe Hispohal in zijn portefeuille. 
- Wethouder Van Doormaal heeft de sportvelden in zijn portefeuille. 

 
Omdat de nieuwe Hispohal en het onderhoud van de sportvelden momenteel de belangrijkste zaken 
zijn die er spelen, is het overleg met alleen wethouder Roks niet erg zinvol meer. Daarom is 
afgesproken dat in het vervolg alle wethouders bij het overleg aanwezig zijn. 
 
 


