Verslag vergadering d.d. 21 maart 2017
Aanwezig:

Rob Derks (De Dokkelaers), Edwin Kleiboer, Mark Kleinheerenbrink,
Jan Vlasblom (HTC De Ypelaer), Guus Buijlinckx (s.v. Tuldania),
Harrie Liebregts (Biks Shots), Corné van den Hout (DTV Zandligt),
Rob Elberts (Oefening en Uitspanning 1878), Antoon van de Sande (SVSOS),
Dick Nijenhuis (Hilvaria), Harold van Rijswijk.

Sprekers:

Paul Papenhoven, Mieke Couwenberg (Steunpunt Aangepast Sporten),
Hein Kanters, Ria de Kort (Stichting leergeld Hilvarenbeek)

Afwezig met bericht:

Tjalle Hoogsteen (Hita ’79), Jan Burgers (Ruitersportvereniging Wilhelmina),
Frans van Kempen (VD de Hilver).

1. Opening
Rob Derks heet iedereen welkom op de eerste vergadering van 2017 in het wonderschone Haghorst.
2. Presentatie pedagogisch en positief coachen/begeleiden door Paul Papenhoven
Paul Papenhoven geeft uitleg over het project sportief coachen.
Het project bestaat uit de volgende onderdelen:
1) Er wordt gestart met een bestuursgesprek van 2,5 uur
2) Kaderavond voor trainers en coaches (maximaal 25 personen)
3) Theorieavond voor coach de coach (maximaal 4 personen)
4) 2 praktijkavonden voor coach de coach (maximaal 4 personen)
5) Feedback moment
Doel is dat de sporters gebonden blijven aan de verenigingen en hart voor hun club krijgen.
Het gaat niet om de sport, maar om de pedagogiek.
Het is niet alleen bestemd voor de jeugd, maar ook voor de senioren.
Er wordt afgesproken dat we bij de verenigingen gaan informeren of er interesse is om hier aan deel
te nemen. Als dat het geval is, dan willen we eerste een inspiratiesessie houden met de mensen die
binnen de verenigingen de kar moeten trekken (trainers, begeleiders en bestuursleden).
De voorkeur gaat uit naar een maandagavond

3. Presentatie Steunpunt Aangepast Sporten door Mieke Couwenberg
Mieke Couwenberg is coördinator van het Steunpunt Aangepast Sporten, een samenwerkingsverband
van de gemeenten Gilze-Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.
De doelgroep zijn lichamelijk gehandicapten en alles wat er verder is.
In alle gemeenten is behoefte aan sportaanbod voor gehandicapten, maar dit is te kleinschalig om
alleen op te pakken. Mieke Couwenberg geeft uitleg over de werkzaamheden van het Steunpunt.
1) Voorlichting en advies geven
Er wordt jaarlijks een Sport- & Beweegwijzer uitgegeven met alle sportaanbod.
Deze is ook terug te vinden op de website: www.steunpuntaangepastsporten.nl
2) Verenigingsondersteuning
Alle sportverenigingen kunnen een beroep doen op het steunpunt als het gaat over aangepast
sporten.
3) Sportcoach traject
Ongeveer 100 mensen per jaar worden vanuit de doelgroep begeleid naar sport op maat.
Als mensen willen gaan sporten, dan wordt er gestart met een intakegesprek door vrijwillige
sportcoaches die de sporters daarna ook gaan begeleiden. Iedereen kan zich aanmelden en
ook kan men andere mensen aanmelden.
4) Deskundigheidsbevordering
Begeleiding verenigingen, thema-avonden en cursussen.
Ondersteunen van evenementen en subsidiemogelijkheden onderzoeken.
Een van de speerpunten van de provincie voor de komende 10 jaar is aangepast sporten.
Men wil in 5 jaar 500.000 mensen aan het sporten krijgen.
In de samenwerkende gemeenten sporten nu 7000 gehandicapte sporters.
Men is aan het onderzoeken om hoeveel mensen het eigenlijk gaat.
Verstandelijk gehandicapten vormen een kleine groep waar veel voor geregeld is.
De groep lichamelijk gehandicapten is veel groter, maar er is veel minder voor geregeld.
Het uitgangspunt is om nieuwe initiatieven te borgen binnen bestaande verenigingen. Er wordt altijd
gestart vanuit de vraag. Niet zomaar iets gaan doen zonder dat je weet of er interesse is.
Mieke Couwenberg wordt bedankt voor de presentatie en het warme enthousiasme.
4. Stand van zaken boek Hein Kanters over sporten in de gemeente Hilvarenbeek
Twee jaar gelden was Hein Kanters ook te gast tijdens de vergadering van de Sportraad.
Hij is nog steeds bezig met zijn boek over 2 eeuwen sportgeschiedenis in Hilvarenbeek.
Hij heeft zich de afgelopen jaren weleens afgevraagd waar hij aan begonnen is.
Inmiddels heeft hij het gevoel dat het goed gaat komen.
Hij schat dat hij nog 1 à 1,5 jaar nodig heeft om het boek af te ronden. Het zou een mooi moment zijn
om het boek te presenteren bij de opening van de nieuwe sporthal. Het boek zal ongeveer 400
pagina’s omvatten, waarin ruim 50 verenigingen en 32 sporten de revue zullen passeren.
Het wordt geen encyclopedie, maar een verhalen boek. Hij heeft nog niet met alle verenigingen
gesproken. Pas als dat gebeurd is, is het verhaal compleet.
In het regionaal archief heeft hij alle Hilverbodes van 1922 tot 2000 doorgespit.
Daarnaast heeft hij beslag weten te leggen op 10 jaar foto’s van de Hilverbode.
Het is de planning dat de nieuwe sporthal in september 2018 open gaat, dus de deadline komt eraan.

4a. Stichting leergeld Hilvarenbeek
Ria de Kort is namens de Stichting leergeld Hilvarenbeek aanwezig om uitleg te geven over hun werk.
Zij helpen kinderen van 4 tot 18 jaar, die in armoede leven, om te kunnen sporten.
Vanuit de gemeente is onderzoek gedaan en in onze gemeente zou het gaan om 150 kinderen.
Ze richten zich met name op de kinderen die in stille armoede leven.
Mensen worden persoonlijk bezocht om de stand van zaken te bekijken. Als de gemeente geen hulp
kan bieden, dan gaat de Stichting aan de slag. Het geld gaat niet naar de ouders, maar naar de
sportclub. Op die manier wil men de kinderen helpen om te sporten. Per vereniging wil men gaan
werken met een coördinator. Dit moet uiteraard wel op een integere manier gebeuren.
Er moeten duidelijke afspraken komen over wat de gemeente doet en wat de Stichting gaat doen.
Ze hopen in september van start te gaan met de PR. Vanaf 1 april gaan ze warmdraaien.
Zodra er iemand is, zullen ze contact opnemen met de betreffende vereniging. De financiële middelen
komen van particulieren, via een bijdrage van € 17.500 van de gemeente en via giften.
5. Notulen van de vergadering van 29 november 2016
Jong Nederland Diessen zou de volgende zijn waar het recht van opstal geregeld wordt.
Het verzoek van de hockeyclub voor een bijdrage is volgens het Brabants Dagblad afgewezen.
Edwin Kleiboer zal Mark Bruin nog een keer vragen naar de stand van zaken met betrekking tot
Sportstroom.
6. Mededelingen
Behoudens de afmeldingen waren er geen mededelingen.
7. Combinatiefunctionaris
Op vrijdag 21 april worden de Koningsspelen weer gehouden.
Dit jaar is dat een sponsorloop rond de Vrijthof voor de school in Herad.
Alle basisscholen doen daar aan mee. Het streefbedrag is € 15.000. De school is inmiddels al af
omdat de Rabobank het geld voorgeschoten heeft.
Bij basisschool Starrebos is gestart met kennismakingslessen tafeltennis. Deze worden verzorgd door
een echte trainer tijdens de reguliere gymlessen. Er staan nog een aantal andere kleine sporten op de
rol. Als het een succes wordt, dan wordt het uitgerold naar de andere scholen.
Harold van Rijswijk heeft in 2017 per weer 5 uur minder beschikbaar.
Hij werkt nu nog 20 uur in de gemeente Hilvarenbeek.
De jongerenwerker Ilja Barten is vertrokken. Zij wordt opgevolgd door Martijn van de List.
Hij is net begonnen en gaat 12 uur per week voor de gemeente Hilvarenbeek werken.
Het overleg met de basisscholen is tot op heden altijd individueel geweest.
Edwin Kleiboer gaat met Mark Bruin afstemmen dat de Nationale Sportweek in september is en dat
we daar iets mee willen gaan doen.
8. Evaluatie Sportgala
Rob Derks bedankt Frans van Kempen die hem tijdens het Sportgala in het zonnetje gezet heeft.
Het was een leuke avond met een goed gevoel en een goede formule.
Rob van Gool gaat bekijken wat hij gaat doen met de prijs voor de teams.
De complimenten voor de commissie.

9. Collecte Gehandicaptensport 2017
De Collecte Gehandicaptensport wordt dit jaar gehouden van zondag 26 maart tot en met zaterdag 1
april. De bussen zijn verspreid. Sommige verenigingen die niet meer collecteren hebben een eigen
actie opgezet in hun kantine. Antoon van de Sande gaat dit initiatief bij alle afhakers proberen te
slijten. De harde kern van verenigingen gaat weer fanatiek op pad.
10. Aandachtspunten 2017
Nieuwe binnensport accommodatie De Roodloop
Dit ligt bij de gemeente. We zullen de wethouder vragen of hij de komende vergadering tekst en uitleg
kan komen geven.
Website Sportraad
We zijn gestart met de bouw van de website.
Vanuit de gemeente is een bijdrage van € 1000 toegekend.
Sport- en beweegaanbod voor senioren (55+)
Helmi van der Loo heeft een inventarisatie gedaan.
Het is de bedoeling om deze in het najaar als bijlage bij de seniorenkrant te voegen.
Gehandicaptensport
Dit is uitvoerig aan bod geweest tijdens het verhaal van Mieke Couwenberg.
Pedagogisch verantwoord leidinggeven
Paul Papenhoven was aanwezig om dit uit te leggen.
Sporten in de kleine kernen
Er is een werkgroep van 4 personen (Antoon van de Sande, Ger van Hest, Berney Camps
en Guus Buijlinckx) die dit project verder op gaan pakken.
Warme overdracht van leden die stoppen
Edwin Kleiboer gaat hier mee aan de slag.
Hilvaria heeft al een outtake formulier.
Kinderen uit groep 7 en 8 laten testen
Het is de bedoeling om op alle basisscholen de MQ-test te laten houden. Deze is bedoeld om de
motorische ontwikkeling van kinderen te volgen en niet om te helpen met sportkeuze.
Jan Vlasblom wil, samen met Harold van Rijswijk, in gesprek gaan met een basisschool om te polsen
wat er mogelijk is. Het zou eventueel ook via de Oude Vrijheid kunnen maar daar zit de Driehoek niet
bij.
11. Uit de verenigingen / Rondvraag
De vergadering van mei kan niet bij DTV Zandligt worden gehouden.
Guus Buijlinckx zal bij RKDSV informeren of we daar terecht kunnen.
Ronald van Kouteren heeft voorgesteld om de vergadering in het vervolg om 20:00 uur te laten
beginnen. De aanwezigen gaan daar mee akkoord.
Rob Derks heeft aangegeven dat hij na dit jaar gaat stoppen als voorzitter van de Sportraad. We
moeten dus na gaan denken over zijn opvolger. Dit punt komt de volgende vergadering op de agenda.
Jan Burgers heeft gevraagd of er iemand weet hoe het zit met het verlengen van het Diploma Sociale
Hygiëne. Geen van de aanwezigen heeft daar een passend antwoord op.
De secretaris heeft navraag gedaan en het blijkt dat het diploma voor onbepaalde tijd geldig blijft.

12. Sluiting
Rob Derks sluit de vergadering.

Data voor de volgende vergaderingen
Maandag 24 april
20:30 uur
Maandag 15 mei
20:00 uur
Maandag 21 augustus
20:30 uur
Maandag 18 september
20:00 uur
Maandag 30 oktober
20:30 uur
Dinsdag 28 november
20:00 uur
Maandag 18 december
20:30 uur
Dinsdag 16 januari 2018
20:00 uur
Vrijdag 19 januari 2018
20:00 uur

Dagelijks bestuur
Bestuursvergadering
Dagelijks bestuur
Bestuursvergadering
Dagelijks bestuur
Bestuursvergadering
Dagelijks bestuur
Ledenvergadering
Sportgala met uitreiking Sportprijzen

Hispohal
Diessen
Hispohal
Biest-Houtakker
Hispohal
Esbeek
Hispohal
Elckerlyc
Elckerlyc

__________________________

______________________________

Voorzitter Rob Derks

Secretaris Guus Buijlinckx

