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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 de wethouders Roks, Van de Wiel en 
Van Doormaal om de lopende zaken door te nemen.  
 
Sportprijzen 
Op vrijdag 22 januari 2016 werden tijdens het Sportgala de sportprijzen van 2015 uitgereikt.  
 
De winnaars waren: 
 
Rabo sportvrijwilliger Adrie van de Wouw 
Sporter   Jos Wilborts 
Sportploeg  Biks Shots U12-1 
Sporttalent  Lotte de Graaf 
Gehandicapte sporter Marlène van Gansewinkel 
Sportvereniging  Rozenjacht Baarschot 
 
Dit jaar werd de organisatie voor de laatste keer financieel ondersteund door de Rabobank.  
Doordat we geen andere sponsor hebben kunnen vinden en ook de gemeente niet bereid was om 
meer financiële middelen beschikbaar te stellen, heeft de organisatie een bezuinigingsronde door 
moeten voeren. 
 
De actie Hart voor uw Club heeft voor het Sportgala € 244,34 opgebracht.  
 
Om met het dalende budget om te gaan is met Van Gool Sport de deal gemaakt dat zij voor elke 
winnaar een tegoedbon gaan schenken. Deze tegoedbon komt dan in plaats van het beeldje.  
Verder zullen alle winnaars direct hun oorkonde ontvangen.  
 
 
Combinatiefunctionaris 
Harold van Rijswijk wil met de Driehoek een pilot starten om elke week op maandag en dinsdag bij de 
naschoolse opvang een sport aan bod te laten komen. Daarna wil hij dit uitrollen naar de andere 
scholen. Het is wel bedoeld voor alle leerlingen en niet alleen voor de BSO-klanten.  
Er wordt een symbolische bijdrage gevraagd. 
 
Harold van Rijswijk is bezig met een inschrijflijst voor sportkennismaking op de basisscholen, waarop 
de verenigingen in kunnen tekenen. Zodra de lijst klaar is, stuurt hij die naar alle verenigingen.  
Hij wil uiteindelijk een jaarplanning maken en de activiteiten vormgeven in samenwerking met de 
verenigingen. 
 
 
Collecte Gehandicapten Sport 
De collecte Gehandicapten Sport werd dit jaar gehouden van 10 tot en met 16 april.  
De collecte heeft beter gedraaid dan in 2015. We zijn van € 1228,20 naar € 1613,80 gegaan. 
Sommige verenigingen die niet meer collecteren, proberen op een andere manier wat geld in te 
zamelen. Er gaat € 403,45 naar het Gehandicaptenplatform Hilvarenbeek-Diessen. 
Onze dank gaat wederom uit naar Antoon van de Sande die weer voor de organisatie tekende. 
 
 
Recht van opstal 
Nadat het weer lang stil geweest is aan het front van het Recht van Opstal, lijkt er tegen het einde van 
2016 toch weer beweging in te komen. Voor Rijvereniging Wilhelmina heeft de gemeente het Recht 
van Opstal inmiddels geregeld. Dit dient als proefproject voor de overige verenigingen. 
 



 
Binnensportaccommodatie Roodloop 
De bouw van de nieuwe binnensport accommodatie op de Roodloop is opnieuw aanbesteed. 
Uiteindelijk is Pelikaan als bouwer uit de bus gekomen en zijn in december de contracten voor de 
bouw getekend. Het is een prachtig ontwerp. Het zwembad wordt op de grond gebouwd en niet in de 
grond. Er is gekozen voor de meest uitgebreide variant met turnmaterialen en het hele verhaal gaat  
€ 7.000.000,00 kosten. Het ontwerp is energie neutraal en er komen 100 parkeerplaatsen. 
 
Volgens planning is de eerste helft van 2017 nodig om het ontwerp uitvoering gereed te maken, 
daarna volgt een jaar bouw. De gemeente is in gesprek met Laco voor de overgangsperiode en de 
overgang naar de toekomstige exploitatie.  
 
 
Kunstgrasveld Hilvaria 
Topgrass uit Sint-Oedenrode heeft het nieuwe kunstgrasveld van Hilvaria aangelegd.  
 
Er is een convenant met de gemeente gesloten waarin is afgesproken dat de gemeente € 30.000,00 
per jaar gaat betalen voor het onderhoud en de vervanging. De gemeente investeert € 400.000,00 
voor de aanleg van het veld. 
 
 
Sportvisie 
Tim Haans heeft als afstudeerstage de Sportvisie opgesteld.  
Edwin Kleiboer is als stagebegeleider opgetreden. 
 
Om een beeld te krijgen hoe niet georganiseerde sporters aan sport doen, is een enquête opgezet. 
Deze is ook uitgezet bij sporters van de verenigingen. 
 
Op 20 juni is in Elckerlyc een inspiratiebijeenkomst gehouden om input te verzamelen voor de 
Sportvisie. Er waren ruim 30 mensen aanwezig. Deze avond werd geleid door mensen van NOC*NSF 
en ook de politiek was uitgenodigd. 
 
Op 31 oktober is de Sportvisie gepresenteerd met medewerking van mensen van NOC*NSF.  
Er waren ruim 40 personen aanwezig, waarbij de politiek goed vertegenwoordigd was. Het wordt nu 
zaak om verbinding te zoeken met de maatschappelijke partners. Tijdens de avond zijn door de 
aanwezigen de speerpunten gekozen die we in eerste instantie uit zullen gaan werken. Ook hebben 
zich een aantal mensen gemeld, die willen helpen met de verdere uitwerking. De visie wordt gedragen 
door de aanwezigen. 
 
College is blij met de inspanning van de Sportraad en heeft in de najaarsnota € 8.000 per jaar 
opgenomen om punten uit de Sportvisie facilitair te ondersteunen.   
 
De werkgroep zal tijdens de jaarvergadering van de Sportraad de punten voor 2017 presenteren, 
waarna er werkgroepen samengesteld zullen worden om het een en ander verder uit te werken. 
 
De Sportvisie is een ontwikkeldocument en zal de komende jaren mee evolueren met de 
veranderingen in de wereld. 
 
 
Bestuur Sportraad 
Mark Kleinheerenbrink is bereid gevonden om Wijnand Bles op te volgen als Penningmeester. 
Teun Goosen heeft laten weten dat hij in verband met zijn werk helaas moet stoppen met de 
Sportraad. Zijn plaats zal worden ingenomen door Jan Vlasblom en Edwin Kleiboer. 
 
 
Contactpersoon gemeente 
Rose-Anne Vermeer heeft de gemeente Hilvarenbeek verlaten.  
Vanaf half mei is ze aan de slag bij de gemeente Dongen. 
 
De nieuwe beleidsmedewerker sport is Mark Bruin.  
Hij is het aanspreekpunt voor de Sportraad voor sportbeleidsmatige zaken.  
 
 
Beachvolleybal 
Op 2 juli is het beachvolleybal complex geopend bij EDN ’56 in Haghorst. Het loopt heel goed. 
Hiermee hebben we weer een extra sport binnen de gemeente. 



 
 
Bijeenkomst over statushouders 
Tijdens de bijeenkomst voor statushouders is de procedure besproken die vluchtelingen moeten 
doorlopen om statushouder te worden. Er wonen momenteel 70 statushouders in de gemeente 
Hilvarenbeek. Er is een tekort aan woningen voor statushouders. Het was voor alle partijen een mooie 
kennismakingsavond. Voor elke statushouder is jaarlijks een budget van € 249,00 beschikbaar voor 
cultuur en sport. Daarvan moeten wel rekeningen overlegd worden. Elke statushouder krijgt een 
coach om de verbinding tussen statushouder en de verenigingen te maken. 
 
 
Vergaderingen Sportraad 
Om het draagvlak voor de Sportraad groter te maken, zijn in 2016 de vergaderingen van de Sportraad 
in de verschillende kernen (Haghorst, Diessen, Biest-Houtakker en Esbeek) gehouden.  
Dit is goed bevallen en in 2017 zal dit worden voortgezet. 
 
 
 
 


