
 Verslag vergadering d.d. 17 mei 2016  

 
Aanwezig: Rob Derks (De Dokkelaers), Wijnand Bles, Guus Buijlinckx (s.v. Tuldania), 

Leon van Bijsterveldt (RKDSV), Dick Nijenhuis (Hilvaria), 
Corné van den Hout (DTV Zandligt), Jack Janssen (RSV Taxandria), 
Jan Vlasblom (HTC De Ypelaer), Antoon van de Sande (SVSOS), 
Henk Schottert (Biks Shots), John Post (Achil ’87), 
Frans van Kempen (VC de Hilver en VC The Untouchables).    

 
Afwezig met bericht: Teun Goosen, Ronald van Kouteren (Avanti Turnivo), Harold van Rijswijk,   

Tjalle Hoogsteen (HITA ’79), Frans Bruinsma (RKDSV), Tim Haans, 
Helmi van der Loo (SSB 60+), Rob Elberts (Oefening en Uitspanning 1878),  
Edwin Kleiboer. 

                                                               

1.  Opening 
Rob Derks heet iedereen welkom op de laatste Sportraad vergadering voor de vakantie. In het 
bijzonder de nieuwe gezichten Jack Janssen (RSV Taxandria) en Leon van Bijsterveldt (RKDSV). 
 
 
2.  Notulen van de vergadering van 21 maart 2016 
De notulen worden zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
 
 
3.  Mededelingen 
Rose-Anne Vermeer heeft laten weten dat ze de gemeente Hilvarenbeek gaat verlaten.  
Vanaf half mei gaat ze aan de slag bij de gemeente Dongen. 
 
 
4.  Combinatiefunctionaris 
Harold van Rijswijk heeft zich wegens familieomstandigheden afgemeld. 
 
 
5.  Evaluatie Collecte Gehandicapten Sport 
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 platform gehandicapten. 
 
 
6.  Nieuwe Hispohal 
De nieuwe Hispohal wordt opnieuw aanbesteed. De aanbestedingstermijn sluit op 26 september. 
Waarschijnlijk hebben we op zijn vroegst begin 2019 een nieuwe Hispohal. 
Volgens Frans van Kempen zit het raadsvoorstel goed in elkaar. De OZB gaat met 5,1% omhoog. 
De besluitvorming is goed geweest. De hele raad wil graag een nieuwe sporthal met zwembad. 
 
 
7.  Recht van Opstal 
Helaas is dit nog steeds niet geregeld. 
 
 
8.  Kunstgrasveld Hilvaria 
Eind april zijn alle inschrijvingen ontvangen. 6 aannemers hebben offerte tussen de 4 en 5 ton 
uitgebracht. Donderdag 19 mei is de eerste bouwvergadering. Topgrass uit Sint-Oedenrode gaat het 
veld aanleggen. Tot eind mei kunnen de andere partijen nog bezwaar indienen. Op 30 mei wordt 
gestart met de aanleg en op 22 juli moet het klaar zijn. In principe is alles rond. Als alles volgens plan 
verloopt, dan kan Hilvaria begin augustus met de trainingen starten op een nieuw trainingsveld. 



 
 
9.  Sportvisie 
Om een beeld te krijgen hoe niet georganiseerde sporters aan sport doen, wordt een enquête 
opgezet. Deze zal ook worden uitgezet bij sporters van de verenigingen. 
 
Tim Haans zal op korte termijn een link naar alle verenigingen sturen, met het verzoek of de 
verenigingen deze link door willen sturen naar hun leden. Tevens gaat Tim Haans op locatie 
ongeorganiseerde sporters enquêteren.  
 
Het doel was om eind juli de Sportvisie rond te hebben. We gaan proberen om het SWAT-verhaal in 
juni te regelen. Het voorstel is om dat op 20 juni in Elckerlyc te doen van 19:30 – 22:00 uur. 
We gaan uit van 50 deelnemers. Jan Vlasblom zal iemand van NOC*NSF vragen om de SWAT-sessie 
te leiden. Ook de politiek zal worden uitgenodigd. 
 
 
9A. Verslag overleg wethouders 22 maart 2016 
Stand van zaken nieuwe sportaccommodatie 
Na de mislukte aanbesteding is een notitie met 4 denkrichtingen aan de gemeenteraad 
gepresenteerd. De raad heeft het college opdracht gegeven de ‘zelf bouw’ richting verder uit te 
werken. Dit voorstel is zo goed als klaar, enkele vooral financiële details moeten nog afgerond 
worden. Het voorstel staat geagendeerd voor de raad van 29 april. 
Rob vraagt naar het einde van de overeenkomst met Laco. Deze loopt af voor een nieuwe 
accommodatie gereed is. Denkt de gemeente aan een overbrugging. Ja, maar hierover zijn nog geen 
afspraken vastgelegd. We zijn hierin ook afhankelijk van Laco. 
 
Recht van Opstal 
Over de verjaringsconstructie voor Recht van Opstal heeft overleg plaatsgevonden met de notaris. Om 
hier gebruik van te maken moet sprake zijn van bezit over een periode van minimaal 20 jaar.  
De notaris is niet overtuigd van dit 20-jarig bezit, omdat er bij veel verenigingen afspraken zijn 
gemaakt over gebruik of huur van de locatie. Er is dan geen sprake van bezit.  
Het alternatief is Recht van Opstal te vestigen en overdrachtsbelasting te betalen. Deze komt dan voor 
rekening van de gemeente. De raad moet hiervoor middelen beschikbaar stellen.  
Daarnaast overweegt de gemeente alle uitgangssituaties opnieuw op papier te zetten. Deze zijn niet 
bij alle verenigingen duidelijk op het moment. 
Voor het kunstgrasveld van Hilvaria is gekozen voor een langlopende gebruiksovereenkomst.  
Mogelijk biedt dit dezelfde zekerheden als Recht van Opstal. Dennis zoekt uit of dit ook voor andere 
verenigingen een alternatief kan zijn. 
Voor de zomervakantie komt er uitsluitsel over de vervolgstappen. 
 
Bezuiniging op het onderhoud van de buitensport 
Het bezwaar van de hockeyclub is besproken in de bezwarencommissie.  
De commissie heeft nog geen advies uitgebracht.  
 
Kunstgras voor Hilvaria 
Het bestek voor de aanbesteding ligt klaar. Zes partijen nemen deel aan de aanbesteding.  
Voor 25 april moeten partijen inschrijven, zodat eind mei gestart kan worden met de realisatie.  
 
Sportvisie en vergoeding 
Tim Haans is begonnen met zijn stage in het kader van de Sportvisie. Zijn projectplan is inmiddels 
goedgekeurd. Edwin Kleiboer verzorgt de begeleiding van Tim. De planning om voor de zomer klaar te 
zijn is haalbaar. 
De subsidie uit het vrijwilligersfonds is toegekend maar nog niet uitbetaald.  
Rose-Anne verzoekt de betreffende medewerker de subsidie uit te betalen. 
 
  



Bezuiniging subsidie Sportraad 
De subsidie van de Sportraad is met 10% gekort. In combinatie met het wegvallen van de jaarlijkse 
bijdrage van de Rabobank staat de continuïteit van het Sportgala nu onder druk. De Sportraad 
verzoekt de jaarlijkse subsidie te verhogen naar € 2.000,-. Wethouder Roks geeft aan dat de 
Sportraad hiervoor een goed onderbouwd schriftelijk verzoek naar het college moet sturen.  
Hij geeft daarnaast aan dat de Sportraad ook moet zoeken naar andere inkomstenbronnen om het 
Gala mee te financieren. 
 
Evaluatie Sportgala en blik op de toekomst 
Het Sportgala was een succes. Het is een positieve stimulans voor sporters binnen de gemeente.  
De link met de gehandicaptensport was een goede aanvulling. 
 
Rondvraag 
Rob vraagt of de combinatiefunctionaris ook de mogelijkheid heeft om materialen in te kopen om zijn 
functie uit te voeren: bijvoorbeeld Sjors Sportief. Rose-Anne geeft aan dat er op dit moment geen 
activiteitenbudget is, alleen uren. Momenteel wordt een nieuwe afweging gemaakt over de toekomst 
van de combinatiefunctionarissen. Mogelijk worden op basis daarvan andere keuzes gemaakt.  
Het nadeel van een methode als Sjors Sportief is dat je erg afhankelijk bent van informatie van 
derden, bovendien kost het veel tijd om dit bij te houden. 
 
 
10. Opvolging Wijnand Bles 
De zoektocht naar een nieuwe penningmeester heeft nog niet tot resultaten geleid. 
 
 
11. Aandachtspunten 2016 
Alle punten zijn inmiddels besproken. 
 
 
12. Uit de verenigingen / Rondvraag 
RSV Taxandria overweegt om lid te worden van de Sportraad. 
 
SVSOS 1 is gedegradeerd. Men moet aan een nieuw team gaan bouwen. 
 
SVSOS is met Achil bezig met de voorbereidingen voor de vakantieloop op 10 augustus aanstaande. 
 
Op 25 mei wordt er een bijeenkomst over alcohol en drugs georganiseerd bij Ome Toon in Biest-
Houtakker. De leden van de Sportraad zijn daarvoor uitgenodigd. 
 
Jan Vlasblom komt met een nieuw hulpmiddel voor clubs om hun stukken digitaal vast te leggen.  
Meer informatie is te vinden op www.sport.nl\ondernemingsdossier  
 
Ronald van Kouteren heeft het volgende punt schriftelijk ingebracht: 
Het enige dat ik wilde meedelen is dat wij niet vooraf geïnformeerd zijn door de gemeente over het feit 
dat in maart de vloer van de gymzaal De Doelakkers eruit is gesloopt omdat deze vervangen moest 
worden. Door uitloop van de werkzaamheden hebben wij vier weken niet kunnen sporten. Telkens 
werd ons gezegd ‘volgende week weer’.  
Dat is uitgelopen tot 4 weken. Terwijl onze leden in voorbereiding waren op hun clubkampioenschap. 
Uiterst ongelukkig. We hebben de gemeente aansprakelijk gesteld voor de geleden schade zoals 
leden die onbegrip tonen, het doorbetalen van trainers die niet kunnen werken, het elders (in andere 
dorpen) aanbieden van alternatieve tijden voor training, kosten voor ons secretariaat e.d. 
Naar aanleiding van onze ingebrekestelling komt er een overleg tussen de gemeente en ons.  
 
De gymzaal in Esbeek is ook gerenoveerd. 
 
 
13. Sluiting 
Rob Derks wenst iedereen een warme zomervakantie toe en sluit de vergadering. 
 
 



Data voor de volgende vergaderingen 
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 
 


