
  Jaarverslag 2015  
 
 
 
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 de wethouders Roks, Van de Wiel en 
Van Doormaal om de lopende zaken door te nemen.  
 
Sportprijzen 
Op vrijdag 30 januari 2015 werden tijdens het Sportgala de sportprijzen van 2014 uitgereikt.  
Ook dit jaar werd de organisatie weer financieel ondersteund door de Rabobank.  
 
De winnaars waren: 
 
Rabo sportvrijwilliger Joost Hesselmans 
Sporter   Amber van Oort 
Sportploeg  Age 2 ploeg De Dokkelaers 
Sporttalent  Danique Timmermans 
Sportvereniging  Damesvoetbal S.V.S.O.S. 
 
Het was de tweede keer dat het Sportgala in het nieuwe Elckerlyc gehouden werd.  
 
Voor de eerste keer werd ook een prijs uitgereikt voor de gehandicaptensport.  
Deze ging naar de organisatie van het G-zaalvoetbaltoernooi. 
 
 
Combinatiefunctionaris 
Harold van Rijswijk is bezig met sportkennismakingslessen in de reguliere sportlessen op de 
basisscholen in Hilvarenbeek. Het is de bedoeling dat deze lessen gestructureerd worden 
ingeroosterd in de jaarplanning van de scholen.  
 
Op 24 april zijn weer de Koningsspelen georganiseerd. 
 
Harold van Rijswijk heeft in de omgeving van Oss het idee opgedaan voor Sjors Sportief. Dit is een 
boekje dat naar alle basisschoolleerlingen in de gemeente gaat. Elke vereniging kan zich aanmelden 
om in het boekje en op de website vermeld te worden. Het aanleveren van de teksten gebeurt digitaal 
en deelname is gratis. Het boekje komt één keer per jaar uit. Voor de gemeente Hilvarenbeek zou dit 
gaan om een oplage van 1500 exemplaren. Het is met name bedoeld om kennismakingsactiviteiten 
onder de aandacht van de kinderen te brengen. Voor de verenigingen is het een kans om zich te 
profileren.  
 
 
Collecte Gehandicapten Sport 
De collecte Gehandicapten Sport werd dit jaar gehouden van 29 maart tot en met 4 april.  
De opbrengst was helaas € 800,00 lager dan het afgelopen jaar (€ 1228,20 dit jaar en € 2003,34 in 
2014). Er is € 307,05 overgemaakt aan het Gehandicaptenplatform Hilvarenbeek. 
 
Opnieuw zijn enkele verenigingen afgehaakt en sommige bussen zijn leeg terug gekomen. 
Onze dank gaat wederom uit naar Antoon van de Sande die weer voor de organisatie tekende. 
 
  



 
 
 
 
 
Recht van opstal 
In de vergadering van maart heeft Jos van der Laak uitleg gegeven over zijn plannen met het recht 
van opstal. Volgens hem is er een feitelijke situatie ontstaan dat men feitelijk eigenaar is en daarom 
heeft hij voorgesteld om aan te sturen op verkrijgende verjaring. Dat is alleen mogelijk als de beide 
partijen daar mee instemmen, maar dat lijkt op dit moment geen probleem. 
 
Hij heeft dit besproken met de notaris, de belastinginspecteur en Dennis Elberts van de gemeente.  
De belastinginspecteur heeft aangegeven, dat hij meegaat in wat de notaris opstelt. 
 
Nadat het DB aan wethouder Van de Wiel had aangegeven dat er niets gebeurde met het recht van 
opstal, heeft deze aangegeven dat het recht van Opstal voor 1 december 2015 bij de notaris ligt.  
 
Dennis Elberts heeft contacten met de notaris. De notaris weet niet of het verjaringstraject wel 
mogelijk is. Er komt een gesprek met Jos van der Laak. Als het verjaringstraject niet mogelijk blijkt, 
gaat de gemeente de kosten betalen. 
 
 
Nieuwe Hispohal 
Aan het begin van 2015 leek wethouder Van de Wiel samen met Laco op weg te zijn naar een nieuwe 
Hispohal. Doordat deze weg in verband met Europese regelgeving niet mogelijk bleek, moest het 
verhaal Europees worden aanbesteed. 
 
De gemeente heeft een adviseur in de arm genomen om de aanbesteding op te stellen.  
Er heeft een extra inventarisatie plaats gevonden van de wensen van de verenigingen.  
Alle verenigingen hebben aan kunnen geven wat zij graag aangepast wilden zien in de plannen. 
 
Laco was niet blij met de ontstane situatie, maar zag ook wel dat het niet anders kon.  
De intentie was om er samen uit te komen en volgens wethouder Van de Wiel was dat ook gelukt. 
 
In de vergadering van november moest wethouder Van de Wiel vertellen, dat de aanbesteding voor de 
nieuwe Hispohal faliekant mislukt was. Laco/Vaessen was de enige inschrijver. Zij hebben een niet 
geldige inschrijving met voorwaarden gedaan die aan meerdere kanten niet voldeed. 
 
Jan van de Wiel heeft aan Laco aangegeven dat hij het niet snapt. Er is geen enkel aanknopingspunt 
om een vervolg te geven aan het overleg. Het huidige aanbod is dag en nacht verschil met de eerdere 
afspraken. 
 
Op donderdag 12 november heeft de gemeenteraad in een besloten sessie gesproken over de 
ontstane situatie. Daarbij zijn een viertal mogelijke denkrichtingen besproken: 
 

1) Zelf bouwen en beheer uitbesteden aan een 3e partij. 
2) Renoveren van de Hispohal. 
3) Samenwerking met een 3e partij (Beekse Bergen) 
4) Zelf niets doen en aansluiten bij Oisterwijk. 

 
De gemeenteraad heeft nu aan B&W gevraagd om deze punten verder uit te werken.  
Dit wil Jan van de Wiel graag doen met de Sportraad en de betrokken sportverenigingen.  
In de raadsvergadering van 16 februari zal er een besluit genomen worden wat er uitgewerkt wordt. 
 
Het is de politieke wil om na 1 september 2017 een zwembad en sporthal beschikbaar te hebben en 
zeker ook een wens. De politiek wil een nieuwe accommodatie. 
 
We hebben te maken met de feiten. Laco is van een gemeentelijke bijdrage van € 250.000 per jaar 
naar € 650.000 gegaan. Dit is voor de gemeente niet haalbaar. 
 
1 september 2017 wordt zo langzamerhand onhaalbaar. 
 
  



 
 
 
 
 
Bezuiniging op onderhoud grassportvelden 
Het totaal te bezuinigen bedrag is teruggebracht tot € 37.500,00. 
 
Er is geen duidelijkheid over de stand van zaken met betrekking tot de Hockeyclub. 
 
De vrijwilligers bij Hilvaria en Tuldania hebben duidelijk meer werk gekregen, nu het groenonderhoud 
ook op hun bordje ligt. 
 
 
Kunstgrasveld Hilvaria 
Hilvaria heeft een bureau uit Den Bosch een plan van aanpak laten schrijven en het plan richting de 
gemeente is inmiddels helemaal rond.  
 
Het wachten is nu nog op de subsidiebeschikking van de gemeente.  
Hilvaria hoopt dat in het voorjaar van 2016 gestart kan worden met de aanleg. 
 
 
Sportvisie 
De gemeente heeft aangegeven dat we in 2015 geen ondersteuning moeten verwachten voor het 
opstellen van een sportvisie. Niet financieel en ook geen mankracht. Het DB van de Sportraad heeft 
aangegeven dat we toch graag aan de slag willen en dat we het verhaal zelf op gaan pakken.  
 
Er is een commissie gevormd die bestaat uit Jan Vlasblom, Edwin Kleiboer, Helmi van der Loo, Rob 
Derks en Guus Buijlinckx. 
 
Er is er hard gewerkt aan het maken van een plan van aanpak. Het voorstel van de commissie is om 2 
studenten van NHTV een stageproject te laten doen om de sportvisie mee op te stellen. Zo’n project 
omvat 20 weken van 40 uur. Het is de bedoeling dat zij ook het ongeorganiseerd sporten in beeld 
gaan brengen en een SWOT-sessie organiseren met alle sportverenigingen. Daarnaast zal NOC*NSF 
een KiSS rapportage uitvoeren met betrekking tot de georganiseerde sport. 
 
Het hele verhaal gaat € 6.000,00 kosten. Door wethouder Roks is toegezegd dat dit geld door de 
gemeente beschikbaar gesteld zal worden. Op 28 september heeft de commissie de plannen 
gepresenteerd aan de leden van de gemeenteraad. 
 
Wijnand Bles heeft het opstellen van de Sportvisie aangemeld voor de actie ‘Hart voor je club’ van de 
Rabobank en dat heeft € 128,16 opgebracht. 
 
In de vergadering van november hebben Coen van den Bemt en Bas van Haren van NOC*NSF een 
presentatie te gegeven over de KISS-rapportage voor de gemeente Hilvarenbeek.  
 
 
Opvolging Wijnand Bles 
De laatste termijn van Wijnand Bles loopt op 31 december 2015 af. Dus zijn we op zoek naar een 
nieuwe penningmeester. Volgens Wijnand Bles is het niet moeilijk, maar kandidaten om hem op te 
volgen hebben zich nog niet gemeld. 
 
 
Vergaderingen Sportraad 
Om het draagvlak voor de Sportraad groter te maken, worden in 2016 de vergaderingen van de 
Sportraad in de verschillende kernen (Diessen, Esbeek, Biest-Houtakker en Haghorst) gehouden.  
Op die manier zouden we mogelijk meer verenigingen kunnen bereiken door er in elk geval voor te 
zorgen dat de verenigingen uit de betreffende kernen dan aanwezig zijn. 
 
 
 


