
 Verslag vergadering d.d. 15 mei 2017  

 
Aanwezig: Rob Derks (De Dokkelaers), Mark Kleinheerenbrink,  

Jan Vlasblom (HTC De Ypelaer), Guus Buijlinckx (s.v. Tuldania),  
Rob Elberts (Oefening en Uitspanning 1878), Antoon van de Sande (SVSOS),  

 Dick Nijenhuis (Hilvaria). 
 
Afwezig met bericht: Edwin Kleiboer, Frans van Kempen (VC de Hilver),  

Corné van den Hout (DTV Zandligt), Ronald van Kouteren (Avanti Turnivo), 
Harold van Rijswijk.                        

                                                                  

1.  Opening 
Rob Derks heet iedereen welkom op de laatste vergadering voor de vakantie. 
 
 
2.  Notulen van de vergadering van 21 maart 2017 
De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd. 
 
 
3.  Mededelingen 
Omdat er geen spannende dingen te melden zijn en iedereen de voortgang met betrekking tot de 
nieuwe binnensportaccommodatie via de nieuwsbrief van de gemeente kan volgen, hebben we 
besloten om wethouder Jan van de Wiel niet uit te nodigen om uitleg te komen geven. 
 
Doordat de gemeente vanavond ook een bijeenkomst over de nieuwe binnensport accommodatie 
gepland heeft, heeft een aantal mensen een dubbele boeking.  
 
 
4.  Combinatiefunctionaris 
Harold van Rijswijk is verhinderd in verband met de geboorte van zijn dochter Eva. 
 
 
5.  Evaluatie Collecte Gehandicapten Sport 
De opbrengst van de collecte was € 1488,53 (in 2016 € 1613,80).  
Daarvan is € 372,13 in Hilvarenbeek gebleven. 
 
Antoon van de Sande heeft de organisatie nu 15 jaar voor zijn rekening genomen en wil er mee 
stoppen. Hij gaat contact leggen met de stichting Platform Gehandicapten Beleid Hilvarenbeek-
Diessen om te kijken of zij de organisatie op zich willen nemen. 
 
 
6.  Verslag overleg met de Rabobank op 6 april 2017 
Jan Vlasblom en Guus Buijlinckx hebben een gesprek gehad met de Rabobank over de nieuwe 
sponsorstrategie. Daarbij was ook Coen van den Bemdt namens NOC*NSF aanwezig. 
 
De Rabobank wil de breedtesport meer inhoudelijk dan financieel gaan ondersteunen en is daarom 
een traject met NOC*NSF gestart. Peet Mercus zal namens NOC*NSF dit project gaan leiden. Het is 
de bedoeling om binnen het gebied van Rabobank Hart van Brabant (de gemeentes Haaren, 
Hilvarenbeek, Oisterwijk en Udenhout) 10 verenigingen 2 jaar lang te gaan begeleiden.  
Het is de bedoeling om in elke gemeente een samenwerkingstraject op te starten. 
 
Hun vraag was in hoeverre we vanuit de Sportvisie iets konden gaan doen.  
 
Jan Vlasblom heeft onze speerpunten voor 2017 gepresenteerd en heeft aangegeven dat we als 
Sportraad graag extra mankracht zouden willen hebben voor de uitvoering van de speerpunten van de 



Sportvisie. Een duurzame oplossing voor de ondersteuning van de Sportraad, waardoor deze zou 
kunnen veranderen van Sportraad naar Sportservicepunt. 
 
De Rabobank heeft er in eerste instantie voor gekozen om ons project over de samenwerking in de 
kleine kernen te gaan ondersteunen. Ze gaan na de zomer een sessie opzetten met alle 
sportverenigingen uit de kleine kernen. 
 
 
7.  Verslag overleg met de wethouders op 13 april 2017 
Evaluatie Sportgala 
Er zijn zorgen over de financiering van het Sportgala. De Rabobank heeft zich vorig jaar 
teruggetrokken als sponsor waardoor er nu nieuwe sponsors aangetrokken moeten worden. De 
gemeente geeft aan dat het niet de enige financier van het Sportgala wil zijn en roept op tot een 
samenwerking tussen de verschillende partijen. De Sportraad geeft aan dat er vorig jaar al veel 
bezuinigd is, maar gaat verder op zoek naar mogelijkheden om de financiering rond te krijgen.   
 
Recht van opstal 
Wethouder Van de Wiel geeft aan dat het recht van opstal geregeld gaat worden. De notaris legt 
hiervoor contact met de verschillende verenigingen. Voor november zou dit geregeld moeten zijn.  
 
Nieuwe binnensportaccommodatie Roodloop 
Momenteel worden nog met een aantal partijen afspraken gemaakt over de inrichting van de sporthal. 
Met Biks-Shots wordt gesproken over de belijning van de zaal en de plaatsing van mobiele baskets. 
Met SPG (Stichting Platform Gehandicapten) worden de laatste toegankelijkheidseisen besproken en 
na overleg met de brandweer is duidelijk geworden dat er extra vluchtdeuren noodzakelijk zijn. Verder 
heeft de welstandscommissie nog één wijziging in het onderwerp van het gebouw aanbevolen:  
de luifel aan de voorzijde van het gebouw wordt aangepast zodat deze ook de toegangstrap overdekt. 
De bouw start net voor of net na de bouwvak.  

 
Voor wat betreft de exploitatie van de nieuwe accommodatie zijn er momenteel nog gesprekken 
gaande met Laco. De planning is dat hier eind mei duidelijkheid over is. Andere opties worden ook 
overwogen. Op 6 juli 2017 worden de verschillende mogelijkheden tot exploitatie aan de 
gemeenteraad voorgelegd en wordt er een besluit genomen. 

Kunstgrasveld HC Hilvarenbeek 
Met Hockeyclub Hilvarenbeek (HCH) is een convenant overeengekomen dat vergelijkbaar is met het 
convenant van v.v. Hilvaria. Met het convenant worden voor een periode van 20 jaar de financiële 
afspraken met HCH vastgelegd. Hiermee valt HCH voortaan buiten het subsidiebeleid.  
Met de nieuwe afspraken wordt de bezuiniging op de onderhoudsbijdrage teruggedraaid.  
 
Stand van zaken speerpunten Sportvisie 
Jan Vlasblom zet aan de hand van een presentatie de speerpunten volgend uit de Sportvisie uiteen en 
licht toe hoe de punten verwezenlijkt zouden kunnen worden: 
Inspelen op vergrijzing: Er moet ingespeeld worden op de toenemende vergrijzing door een ruimer 
sportaanbod te creëren voor 50-plussers. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het aanbieden 
van wandelvoetbal. In Diessen zijn ze hier al actief mee. 
Sportaanbod afstemmen op behoefte: Het sportaanbod in de kern lijkt nu bepalend te zijn voor welke 
sport het meest in de kern beoefend wordt. Door te onderzoeken welke sport men graag zou 
beoefenen in de kern kan het aanbod beter op de vraag worden afgestemd.  
Het introduceren van een exitgesprek voor stoppende leden: Hierdoor wordt het mogelijk om 
stoppende leden naar een andere sportvereniging te begeleiden wanneer hier behoefte aan is. 
Trainers laten zorgen voor meer sportplezier: Wanneer trainers en leiders vaardiger zijn in positief 
coachen en goed begeleiden van jeugd en volwassenen kan het plezier vergroot worden. Via het train 
de trainer concept kan voor continuïteit gezorgd worden. Mogelijk kan de sportcoach hierbij ook een 
rol hebben.  

Mogelijk moet de sportcoach een rol krijgen bij het uitvoeren van speerpunten uit de sportvisie. 
Hierover worden op korte termijn afspraken gemaakt met Contour de Twern. 

 



8.  Verslag overleg met Hilverbeheer en ontwikkeling op 24 april 2017 
Het DB van de Sportraad heeft een gesprek gehad met Wiet van Meel van Hilverbeheer en 
ontwikkeling. Onze insteek was om te bekijken in hoeverre er mogelijkheden lagen om meer financiële 
speelruimte te creëren voor het uitrollen van de speerpunten van de sportvisie. 
 
We hebben een goed gesprek gehad over hoe we zo’n proces in moeten steken.  
Dit zal Jan Vlasblom in zijn verhaal tijdens de Ronde op 8 juni meenemen.   
 
Vanuit de vergadering komt de vraag of de wethouder nu geen beleid zou moeten gaan maken op 
basis van de Sportvisie. Jan Vlasblom zal de wethouder uitnodigen om daar invulling aan te geven. 
De Sportvisie zou de basis moeten zijn voor het beleid van de wethouder. Tijdens de Ronde zal dit de 
insteek worden. 
  
 
9.  Opvolging Rob Derks als voorzitter van de Sportraad 
Het zou handig zijn als de nieuwe voorzitter van de Sportraad enige politieke ervaring zou hebben. 
Verder moet hij of zij uiteraard sportminded zijn en de Sportvisie onderschrijven. 
 
Al pratend zijn we tot de volgende lijst met kandidaten gekomen: 
 

1) Dré Netten 
2) Patrick Coomans 
3) Sjef van Roovert 

 
Rob Derks gaat als eerste Dré Netten benaderen. 
  
 
10. Aandachtspunten 2017 
Met betrekking tot de aandachtspunten is er verder niets nieuws te melden. 
 
 
11. Uit de verenigingen / Rondvraag 
S.V.S.O.S. organiseert samen met Achil ’87 op 9 augustus weer de jaarlijkse vakantieloop. 
 
 
12. Sluiting 
Rob Derks wenst iedereen een prettige en zonnige vakantie en sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
Data voor de volgende vergaderingen 
Maandag 21 augustus   20:30 uur Dagelijks bestuur   Hispohal 
Maandag 18 september  20:00 uur Bestuursvergadering   Biest-Houtakker 
Maandag 30 oktober   20:30 uur Dagelijks bestuur   Hispohal 
Dinsdag 28 november  20:00 uur Bestuursvergadering   Esbeek 
Maandag 18 december   20:30 uur Dagelijks bestuur   Hispohal 
Dinsdag 16 januari 2018 20:00 uur Ledenvergadering   Elckerlyc 
Vrijdag 19 januari 2018  20:00 uur  Sportgala met uitreiking Sportprijzen  Elckerlyc 
 

 

 

__________________________    ______________________________ 
  
Voorzitter Rob Derks      Secretaris Guus Buijlinckx 
 


