
 Verslag vergadering d.d. 28 november 2017  

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

Guus Buijlinckx (s.v. Tuldania), Antoon van de Sande (SVSOS), 
Harold van Rijswijk, Dick Nijenhuis (Hilvaria). 

 
Afwezig met bericht: Jan Vlasblom (HTC De Ypelaer), Frans van Kempen (VC de Hilver),  

Rob Elberts (Oefening en Uitspanning 1878),  
Jan Burgers (Ruitersportvereniging Wilhelmina).                        

                                                                  

1.  Opening 
Rob Derks heet de aanwezig welkom bij de laatste vergadering van 2017. 
 
 
2.  Notulen van de vergadering van 18 september 2017 
Per 1 januari 2018 begint Effie de Haan bij de gemeente als adviseur Jeugd, Gezondheid & Sport. 
Zij is de opvolgster van Mark Bruin. 
 
De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd. 
 
 
3.  Mededelingen 
Hilko heeft laten weten dat ze hebben besloten om per 1 maart 2018 te stoppen met korfballen. 
Ze melden zich als vereniging af als lid van de Sportraad. 
 
 
4.  Combinatiefunctionaris 
In het kader van het verhaal van het sporten in de Kleine Kernen heeft Harold van Rijswijk namens de 
Sportraad een pitch gedaan voor de sportkennismaking op de basisscholen. De Rabobank heeft deze 
pitch uitgekozen om verder uit te werken. Op 8 december is er om 13:30 uur een overleg bij Starrebos 
met de basisscholen waarbij naast Harold van Rijswijk ook Jan Vlasblom aanwezig zal zijn.  
Edwin Kleiboer wil ook graag aanschuiven. Dit lijkt met zijn kennis van zaken een goed idee. 
 
We moeten eerst duidelijkheid hebben over wat de scholen willen. Daarna komt er een gesprek met 
Peet Mercus en de verenigingen die mee willen werken aan het project.  
Harold van Rijswijk zal dit verder afstemmen met Jan Vlasblom en Peet Mercus. 
 
Het is nog steeds onduidelijk waar de combinatiefunctionaris wordt ingezet. 
 
 
5.  Organisatie Collecte Gehandicapten Sport 
Antoon van de Sande heeft nog steeds geen opvolger gevonden. 
Edwin Kleiboer geeft aan dat hij het eventueel wel over wil nemen. 
Antoon van de Sande zal het werkplan doorsturen naar Edwin Kleiboer zodat hij kan zien wat de 
werkzaamheden inhouden. 
 
 
  



6.  Sportgala 
Het Sportgala wordt gehouden op vrijdag 19 januari 2018. 
Omdat de actie Hart voor uw Club niet voldoende heeft opgebracht om alle kosten te dekken, heeft de 
commissie Sportprijzen voorgesteld om de contributie van de Sportraad te verhogen omdat de meeste 
verenigingen met de actie Hart voor uw Club meer geld krijgen van de Rabobank, terwijl de Sportraad 
er hard op achteruit gegaan is. 
 
Guus Buijlinckx maakt een voorstel voor de contributieverhoging. 
Dit zal worden besproken in de jaarvergadering.  
 
  
7.  Verslag overleg wethouders op 2 november 2017 
Stand van zaken nieuwe beleidsmedewerker sport 
Per 1 januari 2018 treedt Effie de Haan (V) bij de gemeente Hilvarenbeek in dienst als adviseur Jeugd, 
Gezondheid & Sport.  
 
Recht van opstal 
Wethouder Van de Wiel geeft aan dat het recht van opstal bij de notaris ligt. Deze heeft de contacten 
met de verschillende verenigingen. De notaris heeft aangegeven dat alles voor het eind van 2017 
geregeld zou zijn.   
 
Nieuwe binnensportaccommodatie Roodloop 
Wethouder van de Wiel schetst de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe 
binnensportaccommodatie Roodloop. De voortgang van de bouw gaat conform de planning. Ze zijn 
uit de grond. De volgende stap is het leveren en monteren van de prefab bak voor het zwembad. Het 
college heeft besloten om over te stappen op All Electric. Dit is voor de gemeente een extra 
kostenpost van € 20.000 per jaar en levert de exploitant een besparing op van € 20.000 per jaar. Er 
zal dus nog iets moeten worden afgesproken met de exploitant. 
 
Het lijkt erop dat de gemeente er met Laco wel uit gaat komen met betrekking tot de exploitatie van 
de nieuwe accommodatie. 
 
De herontwikkeling van de Hispohal locatie is nog geen gelopen zaak. De raad wil de regie in eigen 
hand houden. Het is de bedoeling om daar voor het eind van het jaar een klap op te geven. 
 
De reeds getekende overeenkomst met Laco blijft tot die tijd van kracht. In dat contract staat wel als 
ontbindende voorwaarde dat de raad het contract goed moet keuren. 
 
De opening van de nieuwe binnensportaccommodatie staat gepland op 1 september 2018. 
De gemeente is bezig met het milieuvriendelijk maken van de parkeerplaatsen. Voor de inrichting van 
de openbare ruimte is de gemeente in gesprek met natuur en milieu en het biodiversiteitsteam. 
Daarbij wordt ook gesproken over de afscheiding met de aangrenzende sportparken. 
 
Stand van zaken speerpunten Sportvisie 
De Sportvisie is overgenomen door de gemeente en als zodanig dus nu ook de visie van de gemeente. 
Het college heeft de Sportvisie die opgesteld is door de samenleving omarmd. Binnen de raad zijn er 
mensen die vinden dat het college zelf met een Sportvisie moet komen. 
 
Website 
De website van de Sportraad is klaar. Guus Buijlinckx zal de link doorsturen naar de beide 
wethouders. Wethouder Roks zal ervoor zorgen dat er een verwijzing komt op de website van de 
gemeente. 
 



Positief coachen 
De eerste 3 verenigingen zijn gestart met de cursus positief coachen. Dit zijn s.v. Tuldania, Biks Shots 
en De Dokkelaers. De kosten voor het aanbieden van deze cursus aan alle verenigingen zijn begroot 
op € 2000,00. Guus Buijlinckx zal hiervoor een aanvraag indienen bij Amela Mesic.  
 
Sport- en beweegaanbod 55+ 
De Sportraad is bezig met het in kaart brengen van het sportaanbod voor 55-plussers. Het is de 
bedoeling om het complete aanbond in boekvorm uit te brengen en aan te bieden aan alle 
belanghebbenden. De kosten voor het drukken zijn begroot op € 1500.  
Guus Buijlinckx zal hiervoor een aanvraag indienen bij Amela Mesic. 
 
Sporten in de kleine kernen 
De Rabobank heeft in samenwerking met NOC*NSF een avond gehouden waarvoor alle 
sportverenigingen uit Baarschot, Biets-Houtakker, Esbeek en Haghorst uitgenodigd zijn. De insteek 
was om te kijken hoe de verenigingen elkaar kunnen versterken. Elke vereniging heeft van de 
Rabobank de mogelijkheid gekregen om een pitch in te dienen voor een plan dat in samenwerking 
met de Rabobank en NOC-NSF verder uitgewerkt gaat worden. 
 
In dat kader heeft ook de Sportraad een pitch ingediend om sport en onderwijs te verenigen. De 
insteek is om de basisschoolkinderen zo breed mogelijk te scholen op het gebied van sport. Dat zou 
moeten gebeuren door het inzetten van een vakleerkracht voor de sportlessen. De voorkeur van de 
Sportraad gaat uit naar 2 parttime krachten. Harold van Rijswijk bespreekt dit plan met de scholen. 
Ook een MQ-test in de groepen 3, 5 en 7 maakt onderdeel uit van het plan. Volgens Vera van Vugt 
steunen de scholen het plan al. En in de Lokale Educatieve Agenda wordt dit punt aangestipt als 
ambitie. Wethouder Roks wil weten wat het plan gaat kosten. Hij vindt het idee sympathiek, maar het 
moet nog verder uitgewerkt worden. 
 
Wethouder Roks geeft aan dat er ook voor 2018 weer € 8000,00 begroot is voor het uitwerken van de 
speerpunten van de Sportvisie. 
 
Als er een project opgezet wordt voor het sporten van ouderen, dan moet dat worden gefinancierd 
door SSB60+. 
 
Informatie nieuwe inwoners gemeente Hilvarenbeek 
De gemeente heeft geen informatie voor nieuwe inwoners. In enkele kernen wordt sinds kort gewerkt 
met welkom-tassen, die door buurtondersteuners worden aangeboden aan nieuwe inwoners. 
Mogelijk kan de Sportraad daar een verwijzing naar de website van de Sportraad aan toevoegen. 

Beleidsplan doorontwikkeling buurtsportcoach 
De buurtsportcoach wordt momenteel in cofinanciering voor 60% betaald door de Oude Vrijheid, de 
bibliotheek en de gemeente.  KLIK wil een sportaanbod voor 0-4-jarigen op gaan zetten in 
samenwerking met de buurtsportcoach. Daarom wordt het project opgeschaald tot 140%. Harold van 
Rijswijk is momenteel 20 uur per week beschikbaar voor sport. 
Het voorstel voor deze uitbreiding wordt op 9 november besproken in de raad. 
 
Vaststellen datum volgende bijeenkomst 
Omdat er in maart 2018 nieuwe verkiezingen gehouden worden, zal met het maken van een nieuwe 
afspraak worden gewacht totdat er een nieuw college is. 
 



We gaan wel werk maken van het plan om het sporten op de scholen verder uit te werken. 
Het wachten is even op de Rabobank of onze pitch uitgevoerd zal worden. 
 
 
8.  Nieuwe binnensport accommodatie De Roodloop 
De bouw loopt. Laco gaat het beheer van de nieuwe Sporthal voor een periode van 10 jaar doen.  
 
 
9.  Sport- en beweegaanbod voor senioren (55+) 
Helmi van der Loo heeft een voorstel voor de lay-out aangeleverd. De aanwezigen zijn van mening 
dat het gebruik van plaatjes het verhaal wat levendiger maakt, maar dan zouden dat wel foto’s moeten 
zijn van de sporters in de doelgroep. Op de voorkant moet een mooie foto komen. 
10. Positief coachen 
Het project Positief coachen loopt op dit moment bij s.v. Tuldania, De Dokkelaers en Biks Shots. 
 
 
11. Sporten in de Kleine Kernen 
Naar aanleiding van de bijeenkomst met de sportverenigingen uit de Kleine Kernen konden alle 
verenigingen een pitch indienen voor een plan dat zij samen met de Rabobank willen gaan uitwerken. 
Het is niet duidelijk hoeveel pitches er ingediend zijn en wat er doorgaat. 
 
 
12. MQ-test 
Dit wordt op 8 december besproken met de scholen. 
 
 
13. Opvolging Rob Derks als voorzitter van de Sportraad 
Dré Netten heeft laten weten dat hij het niet doet. 
Rob Derks heeft Arjan Lemmens nog benaderd, maar hij doet het ook niet. 
Jan Vlasblom had voorgesteld om Janine van Kalmthout te vragen, maar dat is volgens Jan Spapens 
geen goed idee. 
 
We gaan verder met onze zoektocht. Het zou iemand van rond de 40 moeten zijn. 
Iedereen wordt gevraagd om de ogen en oren open te houden. 
 
Rob Derks geeft nogmaals aan dat hij er na de jaarvergadering echt mee stopt. 
 
 
14. Aandachtspunten 2017 
Edwin Kleiboer heeft een eerste opzet gemaakt voor het verhaal van de warme overdracht.  
Hij is nu voorbeelden bij elkaar aan het zoeken. Binnen enkele weken volgt een voorstel. 
Daarna moeten we het bij de verenigingen neerleggen hoe zij dat verder willen realiseren. 
 
We zouden de opening van de nieuwe binnensport accommodatie mogelijk kunnen koppelen aan de 
Nationale Sportweek. Deze wordt in 2018 gehouden van 15 tot en met 23 september. 
Guus Buijlinckx zal dit idee doorgeven aan Miranda Groot van de gemeente. 
 
 
15. Uit de verenigingen / Rondvraag 
De website van de Sportraad is nu ook vanaf de website van de gemeente bereikbaar. 
De aanwezigen vragen zich af hoe gemakkelijk dat gaat. 
 
Als je zoekt op ‘sport’ dan kun je naar de pagina ‘Sport, recreatie en evenementen’ en dan ‘Sportraad 
Hilvarenbeek’. 
 
Op dinsdag 19 december om 20:30 uur is er een afscheidsreceptie van Henk van der Loo in Elckerlyc. 
Hij stopt na 11 jaar als voorzitter van de Seniorenraad Hilvarenbeek (SSH). 
 
Op dinsdagavond 2 januari 2018 wordt vanaf 19:00 uur weer het jaarlijkse G-zaalvoetbaltoernooi 
gehouden in de Hispohal. 



16. Sluiting 
Rob Derks sluit zijn laatste vergadering. Op dinsdag 16 januari is zijn afscheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data voor de volgende vergaderingen 
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 


