Verslag jaarvergadering d.d. 17 januari 2017
Aanwezig:

Rob Derks (De Dokkelaers), Wijnand Bles, Teun Goosen,
Guus Buijlinckx (s.v. Tuldania), Antoon van de Sande (SVSOS),
Frans van Kempen (VC de Hilver en VC The Untouchables),
Jan Vlasblom (HTC De Ypelaer), Harrie Liebregts (Biks Shots),
Corné van den Hout (DTV Zandligt), Mark Kleinheerenbrink, Mark Bruin (Gemeente),
Edwin Kleiboer, Harold van Rijswijk, Dick Nijenhuis (Hilvaria).

Afgemeld:

Henk Schottert (Biks Shots), Rob Elberts (Oefening en Uitspanning 1878),
Tjalle Hoogsteen (Hita ’79), Ronald van Kouteren (Avanti-Turnivo).

1. Opening
Rob Derks heet iedereen van harte welkom bij de jaarvergadering van de Sportraad.

2. Notulen van de jaarvergadering van 12 januari 2016
De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

3. Mededelingen
Behoudens een aantal afmeldingen zijn geen mededelingen.

4. Ingekomen stukken
Stichting The Untouchables heeft laten weten dat ze in 2016 opgeheven zijn.

5. Jaarverslag 2016
Zie verslag.
Het is een druk jaar geweest. Guus Buijlinckx wordt bedankt voor het verslag.

6. Financieel verslag 2016
Zie verslag.
Wijnand Bles presenteert voor de laatste keer de financiële cijfers van de Sportraad.
Er is niets schokkends te melden.
Wijnand Bles stuurt nog een verantwoording naar de gemeente van besteding van de subsidie
voor de Sportvisie.

7. Begroting 2017
Zie begroting.
Er is € 1000,00 begroot voor de sponsoring van het Sportgala omdat we van mening zijn dat
het Sportgala in zijn huidige vorm behouden moet blijven.

8. Verslag kascommissie (Avanti-Turnivo en De Dokkelaers)
Avanti-Turnivo en De Dokkelaers hebben de kas gecontroleerd. Ze stellen voor om de
penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Aldus wordt door de
vergadering besloten.

9. Aanstelling kascommissie (Atletiekvereniging Achil ’87 en Badmintonclub
Hilvarenbeek)
Volgend jaar zijn Atletiekvereniging Achil ’87 en Badmintonclub Hilvarenbeek aan de beurt om
de kas te controleren.

10. Bestuursverkiezing
Teun Goosen is aftredend en niet herkiesbaar.
Rob Derks geeft aan met Teun Goosen een aantal leuke jaren gehad te hebben in de
Sportraad. De DB-vergaderingen, waarin hij vaak voor prikkelende vragen zorgde, heeft hij als
prettig ervaren. Hij gaat ervanuit dat we elkaar in de wandelgangen vast nog wel eens
tegenkomen.
Teun Goosen heeft de periode als zeer prettig ervaren. Het voelt als thuiskomen. Hij draagt de
sport een warm hart toe, maar zijn werksituatie is veranderd waardoor er keuzes gemaakt
moeten worden. Hij is erg verheugd dat er goede opvolging is. Hij bedankt iedereen voor de
prettige samenwerking en wenst iedereen veel succes. Verder geeft hij aan dat hij best nog
hier en daar een klusje wil doen.
Jan Vlasblom vraagt zich af wie de afgevaardigde van de hockeyclub wordt.
Teun Goosen gaat op onderzoek uit.
Tijdens de jaarvergadering van 2016 hadden we al officieel afscheid genomen van Wijnand
Bles, maar we konden hem nog niet missen. Inmiddels hebben we een opvolger gevonden in
de persoon van Mark Kleinheerenbrink. Veel verenigingen zijn jaloers op Hilvaria. Vrijwilligers
als Wijnand Bles zijn schaars. Hij gaat nu mogelijk een stapje terug doen.
Wijnand Bles geeft aan dat hij het met veel plezier gedaan heeft. Hij is inmiddels 70 geworden
en nu is het goed geweest. Nee zeggen blijft moeilijk. Hij bedankt iedereen voor de fijne tijd.

11. Voorstellen Mark Bruin, de nieuwe beleidsmedewerker sport van de gemeente
Hilvarenbeek
Mark Bruin stelt zich voor als nieuwe beleidsmedewerker sport van de gemeente.
Van de 36 uur die hij per week werkt is hij 50% beschikbaar voor sport.
Hij geeft een korte uitleg over de subsidies die via de gemeente aangevraagd kunnen worden.
Antoon van de Sande geeft aan dat hij de indruk heeft dat de richtlijnen voor het aanvragen
van een subsidie vanuit het vrijwilligersfonds iets te streng zijn.

12. Presentatie nieuwe binnensport accommodatie op De Roodloop
Er wordt een film vertoond met de presentatie van de nieuwe binnensportaccommodatie.
Het budget van € 25.000,00 voor de exploitatie lijkt laag te zijn.
De nieuwe binnensportaccommodatie is een langlopend project geweest, maar we krijgen
toch eer voor ons werk. Rob Derks is er al 12 jaar mee bezig geweest.
We zijn blij met het resultaat.

13. Speerpunten Sportvisie
Jan Vlasblom presenteert de speerpunten van de Sportvisie die we in 2017 uit willen gaan
voeren. Dit kunnen we niet zonder de verenigingen.
De volgende speerpunten zullen worden opgepakt:








Samen het sport- en beweegaanbod actiever promoten
Het voor jongeren aantrekkelijker maken om te blijven sporten
Trainers en leiders laten zorgen voor meer sportplezier
Sport & beweegaanbod bekender maken bij ouderen en aantrekkelijker maken
Sport toegankelijker maken voor mensen met een beperking
Kunnen blijven sporten & bewegen in de kleine kernen
Warme overdracht van stoppende leden

Frans van Kempen stelt voor om de Box ook uit te nodigen voor de werkgroepen.
De presentatie zal naar iedereen gestuurd worden die ook de Sportvisie ontvangen heeft.

14. Aandachtspunten 2017
- Nieuwe binnensport accommodatie De Roodloop
- Speerpunten uit de Sportvisie

15. Rondvraag
Ron Derks geeft aan dat hij aan zijn laatste jaar als voorzitter van de Sportraad gaat
beginnen. We moeten dus op zoek naar een opvolger.

16. Sluiting
Rob Derks sluit de vergadering met de opmerking dat we nog nooit zo’n lange jaarvergadering
gehad hebben en dankt iedereen voor de aanwezigheid.

__________________________

______________________________

Voorzitter Rob Derks

Secretaris Guus Buijlinckx

