
 Verslag vergadering d.d. 18 september 2017  

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

Jan Vlasblom (HTC De Ypelaer), Guus Buijlinckx (s.v. Tuldania),  
Antoon van de Sande (SVSOS), Frans van Kempen (VC de Hilver),  
Harold van Rijswijk.                        

 
Afwezig met bericht: Edwin Kleiboer, Corné van den Hout (DTV Zandligt),  

Jan Burgers (Ruitersportvereniging Wilhelmina),  
Rob Elberts (Oefening en Uitspanning 1878),  
Ronald van Kouteren (Avanti Turnivo), Dick Nijenhuis (Hilvaria). 

                                                     

1.  Opening 
Rob Derks heet de aanwezigen welkom op bij de eerste vergadering na de vakantie.  
Hij spreekt de hoop uit dat iedereen weer fris en fruitig is om er tegenaan te gaan. 
 
 
2.  Notulen van de vergadering van  
De notulen worden zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
 
 
3.  Mededelingen 
Mark Bruin is gestopt bij de gemeente. Er is nog geen opvolger voor hem aangenomen. 
 
 
4.  Combinatiefunctionaris 
Harold van Rijswijk gaat aan het begin van het schooljaar in gesprek met alle scholen om te 
bespreken wat er speelt. Aan de hand van die gesprekken wordt er een planning opgesteld.  
De scholen zien steeds meer het nut om met de sportverenigingen samen te werken, maar voor de 
verenigingen blijft het lastig om overdag mensen beschikbaar te stellen.   
 
In de gesprekken met de scholen wordt ook het verhaal over de MQ-test meegenomen. 
 
Harold van Rijswijk gaat navragen wat een gemeente als Hilvarenbeek maximaal aan een 
combinatiefunctionaris sport uit kan geven. 
 
Alle scholen staan inmiddels wel open voor sportaanbod vanuit de verenigingen. 
 
 
5.  Organisatie Collecte Gehandicapten Sport 
Antoon van de Sande heeft Conny Bertens uit Hilvarenbeek benaderd, maar zij heeft geen interesse. 
Vervolgens heeft hij in juni contact gezocht met het gehandicapten platform, maar daar is geen reactie 
op gekomen. Hij gaat er nog een keer achteraan. Eventueel zou burgemeester Palmen benaderd 
kunnen worden als het niet lukt om iemand te vinden. 
 
 
  



6.  Presentatie nieuwe website 
De nieuwe website ziet er goed uit. Er moeten nog banners op, maar daarvoor zijn foto’s met een 
speciale afmeting nodig. Guus Buijlinckx pakt dat verder op. 
 
De komst van onze nieuwe website zal worden gecommuniceerd naar alle verenigingen, B&W en de 
politiek. Ook komt er nog een artikel in de Hilverbode. 
 
Het is de vraag hoe we nieuwe inwoners van de gemeente Hilvarenbeek kunnen bereiken. 
Mogelijk kan er een link op de website van de gemeente komen. 
Ook vragen wij ons af welke informatie een nieuwe inwoner van de gemeente krijgt. 
Deze vragen zullen worden meegenomen in het overleg met de wethouders op 2 november 2017. 
 
Guus Buijlinckx krijgt de complimenten voor de realisatie van de website. 
De Sportraad zit inmiddels ook op Facebook. 
 
 
7.  Nieuwe binnensport accommodatie De Roodloop 
Rob Derks en Frans van Kempen zijn aanwezig geweest bij de start van de bouw van de nieuwe 
binnensport accommodatie De Roodloop. 
 
De gemeente gaat nu al beginnen met de voorbereidingen voor de opening. 
 
Het faciliteren van de accommodatie door Laco blijkt politiek nog steeds gevoelig te liggen. 
De gemeenteraad moet nog een beslissing nemen over het voorstel om in zee te gaan met Laco. 
We wachten af hoe het verder loop. De planning is dat de nieuwbouw in september 2018 klaar is. 
 
 
8.  Sport- en beweegaanbod voor senioren (55+) 
Helmi van der Loo heeft een inventarisatie gedaan van het sport- en beweegaanbod voor senioren. 
Het voorstel is om een boekje te maken zoals het boekje dat is gemaakt voor de zomerschool. 
Er is al een vormgever gevonden die gratis de lay-out wil maken, dus hebben we alleen de kosten van 
het drukken. Dat zou volgens Frans van Kempen ook bij SMB-reclame uit Esbeek kunnen gebeuren. 
Ook bij drukkerij van de Ven zal een prijsopgave worden aangevraagd. 
 
Het is niet de bedoeling om het boekje huis aan huis te gaan verspreiden. 
 
Guus Buijlinckx zal aan Helmi van der Loo vragen of zij op korte termijn een kostenbegroting op kan 
stellen zodat we een subsidie aanvraag richting de gemeente kunnen doen. 
 
 
9.  Positief coachen 
Voor de cursus positief coachen is een mailing naar alle verenigingen gegaan. Tot op heden hebben 
zich 3 verenigingen aangemeld: s.v. Tuldania, De Dokkelaers en Biks Shots. De cursus van s.v. 
Tuldania loopt via de K.N.V.B. Wat de kosten van deze cursus zijn is niet bekend. De andere twee 
verenigingen krijgen de cursus via NOC*NSF deze kost € 160,00 per vereniging. 
 
VC De Hilver heeft de cursus via de NeVoBo al gedaan en dit is positief ontvangen. 
 
Guus Buijlinckx zal ook voor dit onderdeel een subsidie aanvraag richting de gemeente sturen. 
 
 
10. Sporten in de Kleine Kernen 
Op 19 september is er bij Ome Toon in Biest-Houtakker een Open Club bijeenkomst die 
georganiseerd wordt door de Rabobank en bedoeld is voor alle sportverenigingen uit de Kleine 
Kernen. Insteek is om het sporten in de Kleine Kernen ook in de toekomst te behouden. 
 
 
  



11. MQ-test 
De MQ-test is ontwikkeld in Almere in samenwerking met de wetenschap om de motorische 
ontwikkeling van kinderen in groep 3, 5 en 7 te kunnen testen, met als doel om een goed sportadvies 
te kunnen geven. 
 
Nu blijkt dat de test in Almere nog niet ver uitgerold is. De test wordt uitgerold door het bedrijf van 
Ruben Houkes (ex-judoka) en kost € 150,00 per jaar, per school. Het staat dus nog in de 
kinderschoenen. Dit jaar zijn er 2000 kinderen getest. 
 
Het gaat niet alleen om de MQ-test, maar om de hele visie er omheen. Kinderen moeten nu veel te 
snel voor een sport kiezen. We zouden moeten kiezen voor omniverenigingen die een bredere basis 
aan kunnen bieden. 
 
Invulling zou eventueel via een derde sportuur op de basisscholen kunnen. De docenten van 
Starrebos hebben al aangegeven dat ze test moe zijn, dus ze zitten niet te wachten op weer een test. 
 
Het aanstellen van een vakleerkracht voor sport moet een onderdeel zijn van het hele plan. 
 
 
12. Opvolging Rob Derks als voorzitter van de Sportraad 
Rob Derks heeft met Dré Netten gesproken. Dré Netten heeft aangegeven dat hij erover na zou 
denken en hij wilde graag de sportvisie doorlezen. Die heeft hij gekregen, maar daarna is er geen 
reactie meer gekomen. Na afloop van de ronde vergadering van september heeft Rob Derks met Dré 
Netten gesproken. Hij wil graag een keer koffiedrinken met het bestuur. Hij komt met een voorstel voor 
een datum. We wachten het even af. 
 
 
13. Hart voor uw Club 
We hebben het Sportgala weer aangemeld voor de actie Hart voor uw Club van de Rabobank. 
Er kan gestemd worden van 3 tot en met 17 oktober. 
 
 
14. Aandachtspunten 2017 
Alle punten zijn inmiddels besproken. 
 
 
15. Uit de verenigingen / Rondvraag 
De vakantieloop van S.V.S.O.S. en Achil ’87 is volgend jaar een week later.  
Dat komt beter uit met de vakanties. 
 
Op het sportpark in Esbeek is begonnen met de aanleg van 4 jeu de boules banen. 
De jeu de boules club komt onder de vlag van s.v. Tuldania. 
 
In Haghorst is het eerste jaar beachvolleybal met vallen en opstaan verlopen. 
 
 
16. Sluiting 
Rob Derks sluit de vergadering. 
 
Data voor de volgende vergaderingen 
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 


