
 Verslag vergadering d.d. 21 maart 2016  

 
Aanwezig: Rob Derks (De Dokkelaers), Teun Goosen (later), Harold van Rijswijk, 

Guus Buijlinckx (s.v. Tuldania), Ronald van Kouteren (Avanti Turnivo),  
Antoon van de Sande (SVSOS), Corné van den Hout (DTV Zandligt),  
Tjalle Hoogsteen (HITA ’79), Dick Nijenhuis (Hilvaria), 
Frans van Kempen (VC de Hilver en VC The Untouchables).    

 
 
Afwezig met bericht: Jan Vlasblom (HTC De Ypelaer), Rob Elberts (Oefening en Uitspanning 1878), 
   Adriaan Loonen (EDN), John Post (Achil ’87), 
 
                                                                  

1.  Opening 
Rob Derks heet de aanwezigen welkom bij de eerste vergadering van 2016. 
 
 
2.  Notulen van de vergadering van 21 september 2015 
De notulen van de vergadering van 21 september 2015 worden zonder verdere opmerkingen 
goedgekeurd. 
 
 
3.  Notulen van de vergadering van 17 november 2015 
De notulen van de vergadering van 17 november 2015 worden zonder verdere opmerkingen 
goedgekeurd. 
 
 
4.  Mededelingen 
De collecte Gehandicaptensport is van 10 tot en met 16 april aanstaande. De voorbereidingen lopen. 
Er zijn wederom een aantal afvallers. Antoon van de Sande zal nog zorgen voor een persbericht naar 
de leden van de Sportraad en de VLOH.  
 
Half april komt er een verhaal in de Uitstraling over de Sportraad. 
 
Hein Kanters heeft laten weten dat hij druk bezig is met zijn boek over de sportgeschiedenis in de 
gemeente Hilvarenbeek. Momenteel is hij wekelijks te vinden in het Regionaal Archief. Vanaf volgend 
jaar gaat hij intensief in gesprek met alle verenigingen om de verzamelde informatie te delen en te 
completeren. 
 
 
5.  Combinatiefunctionaris 
De gemeente ziet geen heil in Sjors Sportief en vindt het overbodig.  
Het hele verhaal gaat € 4.000,00 per jaar kosten. 
Ronald van Kouteren heeft nog een voorbeeld boekje uit Eersel / Bladel. 
Rob Derks zal bij de gemeente navragen of er toch niet iets te regelen valt.  
Er zou ruimte in het budget van de combinatiefunctionaris moeten zitten. 
 
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. Tjalle Hoogsteen doet dit al in Dongen en Waalwijk. Hij zal zijn voorbeelden doorspelen aan 
Harold van Rijswijk. Het is wel bedoeld voor alle leerlingen en niet alleen voor de BSO-klanten.  
Er wordt een symbolische bijdrage gevraagd. 
 
Harold van Rijswijk is beschikbaar voor hand- en spandiensten voor de verenigingen. 
 



6.  Evaluatie Sportgala 
Het Sportgala was een geslaagde avond. 
De Rabobank stopt helaas met sponsoring. We gaan de gemeente om een extra bijdrage vragen. 
 
 
7.  Nieuwe Hispohal 
Het verhaal van de nieuwe Hispohal komt in april in de gemeenteraad. Het plan is nu om zelf het pand 
aan te gaan besteden. HOI wil nog steeds de zaak met vrijwilligers gaan runnen, iets wat de 
verenigingen helemaal niet zien zitten. 
 
 
8.  Recht van Opstal 
Van het Recht van Opstal is al weer maanden niets meer van vernomen. 
 

9.  Kunstgrasveld Hilvaria 
Men is bezig met het opstellen van een bestek. 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. 
Eind maart gaat het bestek naar de geselecteerde aannemers. 
 
 
10. Sportvisie 
Donderdag 17 maart heeft de commissie bij elkaar gezeten. Tim Haans heeft van zijn school te horen 
gekregen dat het onderzoeksvoorstel akkoord is. Janine van Kalmthout zal Tim assisteren bij het 
opzetten van de enquête en de steekproef procedure. Hij heeft nu 20 weken de tijd om de zaak te 
regelen. Er gaat een uittreksel naar de politiek met de stand van zaken. 
 
Het ziet er goed uit. Edwin Kleiboer is per 1 januari 2016 voor zichzelf begonnen en heeft de tijd om 
stagebegeleider te zijn. Tim gaat alle verenigingen en het grijze gebied interviewen. 
  
 
11. Opvolging Wijnand Bles 
We hadden Tiny Kolsteren, oud-voorzitter van s.v. Tuldania, benaderd om Wijnand Bles op te volgen.  
Dat zag er in eerste instantie goed uit, maar hij heeft helaas laten weten dat hij er toch van af ziet. 
 
Rob Derks gaat informeren om Wim Lemmens interesse heeft. 
 
Frans van Kempen vraagt aan Kees van Mol of hij interesse heeft. 
 
 
12. Aandachtspunten 2016 
Alle punten zijn al aan de orde geweest. 
 
 
13. Uit de verenigingen / Rondvraag 
Avanti Turnivo heeft een combinatiefunctionaris in dienst genomen om een sportaanbod voor ouder 
en kind en 50+ uit te rollen. Dit wordt gedaan op 2 ochtenden in Eersel, 2 ochtenden in Bladel en 2 
ochtenden in Reusel / De Mierden. Dit zou in de nieuwe Hispohal ook uitgerold kunnen worden. 
 
Antoon van de Sande heeft een link met betrekking tot de vrijwilligersregeling van de belastingdienst:  
https://youtu.be/QYUpS_FqIBw 

DTV Zandligt heeft 2 banen voorzien van een nieuwe toplaag. 
 
Corné van den Hout regelt de locatie voor de vergadering van 17 mei aanstaande. 
 
De aanleg van een beachvolleybalveld achter Het Trefpunt in Diessen gaat niet door.  
De aanleg wordt mogelijk verplaatst naar Haghorst. 
 
 



14. Sluiting 
Rob Derks bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en bijdrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data voor de volgende vergaderingen 
Donderdag 21 april  20:30 uur Dagelijks bestuur   Hispohal 
Dinsdag 17 mei   20:30 uur Bestuursvergadering   DTV Zandligt 
Donderdag 25 augustus  20:30 uur Dagelijks bestuur   Hispohal 
Maandag 19 september  20:30 uur Bestuursvergadering   Biest-Houtakker 
Donderdag 27 oktober   20:30 uur Dagelijks bestuur   Hispohal 
Dinsdag 29 november  20:30 uur Bestuursvergadering   Esbeek 
Donderdag 22 december  20:30 uur Dagelijks bestuur   Hispohal 
Dinsdag 17 januari 2017 20:30 uur Ledenvergadering   Elckerlyc 
Vrijdag 27 januari 2017  20:00 uur  Sportgala met uitreiking Sportprijzen  Elckerlyc 
 

 

 

__________________________    ______________________________ 
  
Voorzitter Rob Derks      Secretaris Guus Buijlinckx 
 


