
 Verslag vergadering d.d. 29 november 2016  

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

Mark Kleinheerenbrink, Jan Vlasblom (HTC De Ypelaer),  
Guus Buijlinckx (s.v. Tuldania), Rob Elberts (Oefening en Uitspanning 1878), 
Antoon van de Sande (SVSOS), Jeroen van Roovert (DKV Tuldania),  
Lieke Tax (DKV Tuldania), Ron Schepens (MTB Esbeek),  
Marjolijn van Ham (MTB Esbeek), Dick Nijenhuis (Hilvaria), 
Frans van Kempen (VC de Hilver en VC The Untouchables), 

 
Afwezig met bericht: Harold van Rijswijk (ziek), Corné van den Hout (werk).                        
                                                                  

1.  Opening 
In verband met de vele nieuwe gezichten die aan tafel zitten, besluit Rob Derks om even een 
voorstelrondje te doen. 
 
 
2.  Notulen van de vergadering van 19 september 2016 
De notulen van de vergadering van 19 september 2016 worden zonder verdere opmerkingen 
goedgekeurd.  
 
 
3.  Mededelingen 
Behoudens de afmeldingen waren er geen mededelingen. 
 
 
4.  Combinatiefunctionaris 
In verband met de afwezigheid van Harold van Rijswijk is hier verder niets over te melden. 
 
 
5.  Verslag van het overleg met de wethouders op 10 november 2016 
 
Nieuwe beleidsmedewerker  
De nieuwe beleidsmedewerker sport is Mark Bruin. Hij neemt de sporttaken van Rose Anne over en is 
het aanspreekpunt voor de sportraad voor sportbeleidsmatige zaken (m.bruin@hilvarenbeek.nl, tel 
013-5058261).  
   
Recht van Opstal  
Gemeente zal kosten op zich nemen. Voor rijvereniging Wilhelmina is het geregeld. Als dat lukt zal het 
als voorbeeld gelden voor andere verenigingen  
   
Aanbesteding sportaccommodatie Roodloop  
Wethouder Jan van de Wiel licht de winnende partij van de aanbesteding toe aan de hand van diverse 
tekeningen. De sportraad reageert hierop positief.  
Als de aanbestedingsprocedure voorspoedig afgerond wordt, kan in december de overeenkomst met 
de aannemer getekend worden. Volgens planning is dan 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.  
   
Bezuiniging onderhoud buitensport  
Deze is afgewerkt, gaat in ieder geval door.  
   
Sportvisie  
De presentatie was een mooie avond, met complimenten van de raad!  



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.   
Voor wat betreft het sportbeleid meldt wethouder Bernd Roks dat het bestaande sportbeleid ingevuld 
is maar dat het college vernieuwing van dit beleid steeds zal blijven meenemen en overleggen. 
Sportraad geeft aan hierover graag in gesprek te willen blijven.  
   
Sportgala  
Wethouder Bernd Roks geeft aan dat de gemeente financieel ondersteunend is aan dit evenement 
maar dat het niet de enige financier wil zijn. De sportraad geeft aan dat pogingen om elders geld te 
vinden nog niet is gelukt en dat het moeilijk is omdat veel ondernemers al een club sponsoren. Er 
staat nog een aanvraag bij de Rabobank uit. Het Sportgala is gepland voor 27 januari.  
   
Rondvraag  
Vraag sportraad: bestaat het vrijwilligersfonds nog steeds? Het overschot van subsidieprogramma 
gaat naar het vrijwilligersfonds, dat nog steeds bestaat. Het is nu nog voor 2 jaar gevuld.  
 
De richtlijnen voor het Vrijwilligersfonds zijn als bijlage toegevoegd bij de notulen. 
 
Sportraad verzoekt en biedt aan om gemeentelijk beleid te versterken en als sparringpartner te 
dienen. Gemeente zal daarvoor contact opnemen met sportraad lid Edwin Kleiboer. Ook voor het 
plannen van de volgende bijeenkomst.  
 
 
6.  Verslag van de bijeenkomst over statushouders 
Rob Derks is namens de Sportraad naar de bijeenkomst voor statushouders geweest. Daar 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. 
 
Het zou een goede zaak zijn als Contour de Twern of de dorpsondersteuners de sportinteresse van 
de statushouders in kaart zouden brengen. Dit zal worden voorgelegd aan Tanja Pieters. 
 
Verder vraagt de Sportraad zich af wat de stappen zijn die de mensen doorlopen nadat ze 
statushouder geworden zijn. 
 
 
7.  Hispohal 
Het ontwerp voor de nieuwe Hispohal heeft inmiddels in het Brabants Dagblad en de Hilverbode 
gestaan. Het is een prachtig ontwerp. Het zwembad wordt op de grond gebouwd en niet in de grond. 
De grond is ter plekke te nat om in de grond te gaan bouwen. De opzet is hetzelfde als het plan dat de 
KNZB indertijd gepresenteerd heeft. 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. 
 
We gaan het verhaal verder volgen via de media. 
 
 
  



8.  Sportvisie 
Op 31 oktober is de Sportvisie gepresenteerd. Er was een mooi gezelschap van 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. 
 
De werkgroep komt op 2 december weer bij elkaar om de punten te bepalen die we in 2017 op willen 
gaan pakken. We gaan op zoek naar ‘snelle’ punten. 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. 
 
 
9.  Commissie Sportprijzen 
De commissie Sportprijzen is weer bij elkaar geweest en zij willen graag door met het Sportgala.  
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. De actie Hart voor uw Club heeft voor het 
Sportgala € 244,34 opgebracht. Er lopen nog contacten met Horeca Hilvarenbeek, die mogelijk het 
Sportgala financieel willen ondersteunen.  
 
Er wordt voorgesteld om Marlène van Gansewinkel te nomineren als Sporter van het jaar en niet als 
gehandicapte sporter van het jaar. De aanwezigen gaan daar mee akkoord. 
 
 
10. Aandachtspunten 2016 
Alle aandachtspunten waren al besproken. 
 
 
  



11. Uit de verenigingen / Rondvraag 
MTB Esbeek en Korfbalclub Tuldania hebben dingen gehoord waar ze iets mee kunnen.  
Niemand wordt er dommer van. 
 
In de gemeente Oirschot is een actie opgestart om op zaterdag geen alcohol meer te schenken in de 
sportkantines. De gemeente Hilvarenbeek blijkt in de nieuwe monitor over drankgebruik onder 
jongeren helemaal onderaan te staan. 
 
Hilvaria blijft voorlopig gewoon op het nieuwe kunstgrasveld voetballen, ondanks alle aandacht in de 
media. 
 
Volgens Antoon van de Sande heeft Sportstroom een enorme verlaging van de aardgasprijs in de 
aanbieding. Zie de website www.sportstroom.nl  
 
Volgens Edwin Kleiboer doet Sportstroom gemeente breed onderzoek naar energiebesparingen.  
Hij zal Mark Bruin in contact brengen met Sportstroom. 
 
Er wordt besloten om 2 keer een advertentie in de Hilverbode te plaatsen met een Kerst- en 
Nieuwjaarswens. De kosten bedragen in totaal € 50,00. Sportend Hilvarenbeek is blij met de ruimte 
die de Hilverbode biedt en ook de Sportraad maakt daar dankbaar gebruik van. 
 
De beursvloer wordt gehouden op 22 maart van 16:00 – 18:00 uur in Hercules in Diessen. 
In januari komt er nog een informatieavond.  
Edwin Kleiboer heeft dit al in veel gemeentes gezien en meestal is het een succes. 
 
Er wordt afgesproken dat we ook in 2017 de locaties van de vergaderingen van de Sportraad over de 
verschillende kernen blijven verdelen. 
 
De Hockeyclub heeft in het Brabants Dagblad laten weten dat ze een ton nodig hebben van de 
gemeente. De aanwezige verenigingen vinden dit maar een vreemde gang van zaken. 
 
 
12. Sluiting 
Rob Derks dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data voor de volgende vergaderingen 
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 
 


