
 Verslag vergadering d.d. 19 september 2016  

 
Aanwezig: Rob Derks (De Dokkelaers), Wijnand Bles, Tim Haans, Edwin Kleiboer, 

Mark Kleinheerenbrink, Guus Buijlinckx (s.v. Tuldania),  
Ronald van Kouteren (Avanti Turnivo), Harold van Rijswijk,   
Jan Vlasblom (HTC De Ypelaer), Antoon van de Sande (SVSOS), 
Henk Schottert (Biks Shots), Adrie van de Wouw (s.v. Tuldania),  
Peter Leijten (s.v. Tuldania), Chris van Laarhoven ( Stichting Esbeek Sport), 
Frans van Kempen (VC de Hilver en VC The Untouchables), 
Willem van Zijl (SPG Hilvarenbeek-Diessen).    

 
Afwezig met bericht: Teun Goosen, Dick Nijenhuis (Hilvaria), Corné van den Hout (DTV Zandligt),  

Tjalle Hoogsteen (HITA ’79), John Post (Achil ’87), 
Helmi van der Loo (SSB 60+), Rob Elberts (Oefening en Uitspanning 1878),  
Jan Burgers (RSV Wilhelmina), Carry Damen (De Dokkelaers). 
 
 

1.  Opening 
Rob Derks heet iedereen van harte welkom op deze speciale bijeenkomst van de Sportraad. 
 
Willen van Zijl is aanwezig namens Stichting Platform Gehandicapten Hilvarenbeek-Diessen. 
Hij zal in het vervolg namens deze club de vergaderingen bijwonen. 
 
2.  Sportvisie  
Tim Haans geeft uitleg over de Sportvisie, over het waarom en over de totstandkoming. 
 
De hoofdpunten van de Sportvisie zijn: 

- Sport- en beweegstimulering; 
- Maatschappelijke rol; 
- Accommodaties; 
- Organisatie. 

 
Er wordt afgesproken dat in de inleiding de trends benoemd zullen worden en dat de kaders 
beschreven zullen worden. In de inleiding zal verder worden opgenomen dat de Sportvisie een 
gedeelde verantwoordelijkheid is voor alle partijen. Verder dient vermeld te worden dat de Sportvisie 
periodiek herzien zal worden. 
 
De Sportvisie zal altijd een beweeg document blijven. 
Private partijen zullen ook vermeld worden in de Sportvisie. 
We zouden ook nog een addendum toe kunnen voegen met aanbevelingen. 
 
Er wordt voorgesteld om jaarlijks tijdens de jaarvergadering van de Sportraad de speerpunten te 
benoemen. Luisterend naar de aanwezigen lijkt een website een belangrijk speerpunt te worden. 
 
De Sportraad gaat akkoord met de Sportvisie inclusief de besproken aanpassingen. 
 
Op 31 oktober willen we de Sportvisie presenteren aan alle betrokkenen. Daar willen we speerpunten 
bepalen en mensen activeren om bepaalde deelgebieden verder uit te werken om op die manier 
dingen concreet te maken. Deze bijeenkomst zal weer geleid worden door mensen van NOC*NSF. 
 
Zodra de sportvisie klaar is, zal deze worden verzonden aan alle partijen met de uitnodiging voor 31 
oktober. 
 
Tim Haans is nog op zoek naar foto’s om zijn werkstuk op te fleuren.  
Guus Buijlinckx zal kijken wat hij kan vinden in het archief van het Sportgala. 



 
3.  Notulen van de vergadering van 17 mei 2016 
De notulen worden zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
 
 
4.  Mededelingen 
Rob Derks meldt dat er in maart 2017 een beursvloer georganiseerd wordt in Diessen. Omdat er 
niemand tijd had om bij de eerste bijeenkomst aanwezig te zijn, is niet helemaal duidelijk wat de 
bedoeling is. 
 
 
5.  Combinatiefunctionaris 
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. 
 
 
6.  Nieuwe Hispohal 
Er zijn 3 of 4 aannemers uitgekozen die de plannen verder uit gaan werken.  
Het moet een gebouw met een sporthal en een zwembad worden. 
 
 
7.  Recht van Opstal 
Het begint weer verdacht stil te worden… 
 
 
8.  Kunstgrasveld Hilvaria 
Het kunstgrasveld van Hilvaria is klaar. 
Volgens de aanwezigen was het zonde van de opening; een gemiste kans voor Hilvaria. 
 
 
9.  Opvolging Wijnand Bles en Teun Goosen 
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. 
 
 
10. Aandachtspunten 2016 
Alle aandachtpunten zijn inmiddels weer besproken. 
 
 
11. Uit de verenigingen / Rondvraag 
De aanwezigen vragen zich af of er al een nieuwe beleidsmedewerker Sport is aangesteld door de 
gemeente Hilvarenbeek. Deze vraag zal worden meegenomen naar het overleg met de wethouders 
op 25 oktober 2016. 
 
De aanwezigen vragen zich af of de gemeente lid is van het platform gehandicaptensport.  
Deze vraag zal worden meegenomen naar het overleg met de wethouders op 25 oktober 2016. 
 
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. 
 
De Sportraad heeft het Sportgala aangemeld voor de actie Hart voor uw Club van de Rabobank. Nu 
de Rabobank aangegeven heeft te stoppen met de sponsoring van het Sportgala, willen we op deze 
manier proberen om geld bij elkaar te krijgen voor de organisatie van het Sportgala.  Binnenkort 
kunnen alle verenigingen een flyer in de e-mail verwachten, met het verzoek om deze door te sturen 
naar de leden. 
 
 



12. Sluiting 
Rob Derks dankt iedereen voor zijn inbreng en wil iedereen ook graag uitnodigen voor de bijeenkomst 
van 31 oktober. 
 
 
Data voor de volgende vergaderingen 
Maandag 24 oktober   20:30 uur Dagelijks bestuur   Hispohal 
Maandag 31 oktober   19:30 uur Bijeenkomst Sportvisie   Elckerlyc 
Dinsdag 29 november  20:30 uur Bestuursvergadering   Esbeek 
Maandag 19 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 
 


