
 Verslag vergadering d.d. 13 maart 2018  

 
Aanwezig: Edwin Kleiboer, Mark Kleinheerenbrink, Guus Buijlinckx (s.v. Tuldania),  

Dick Nijenhuis (Hilvaria), Rob Elberts (Oefening en Uitspanning 1878), 
Antoon van de Sande (SVSOS), Ronald van Kouteren (Avanti Turnivo), 
Stefan Wouters (Avanti Turnivo), Lieke Tax (DKV Tuldania), 
Vera van den Biggelaar-Roozen (DKV Tuldania), Harold van Rijswijk, 
Henk Schottert (Biks Shots). 

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

Frans Bruinsma (RKDSV), Helmi van der Loo (SSB 60+).                        
                                                                  

1.  Opening 
Edwin Kleiboer opent de vergadering met een woord van welkom.  
Totdat we een nieuwe voorzitter gevonden hebben, zal hij de taak van voorzitter op zich nemen. 

 
 
2.  Voorstellen Effie de Haan, beleidsadviseur jeugd en gezondheid 

Helaas was Effie de Haan niet aanwezig.  
Zij is met ingang van 1 januari 2018 begonnen bij de gemeente Hilvarenbeek.   
 
 

3.  Notulen van de vergadering van 28 november 2017 
Bij Hilvaria hebben ze nog niets gehoord over het recht van opstal. SVSOS heeft in december een 
telefoontje gehad vanuit de gemeente, maar daarna is het weer stil geworden. 
 
De aanwezigen vragen zich af of het nog wel van deze tijd is om de brochure voor het sporten voor 
ouderen te laten drukken. Hier is voor gekozen omdat de communicatie voor deze doelgroep het 
beste werk met de ‘ouderwetse’ papieren uitvoering. 
 
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist. 
 
 

4.  Mededelingen 
Judo Vereniging Hilvarenbeek houdt op te bestaan en gaat op in de stichting JVH.  
Zij hebben het lidmaatschap van de Sportraad opgezegd. 
Guus Buijlinckx zal informeren of de nieuwe stichting lid wil worden van de Sportraad. 
 
Miranda Groot heeft laten weten dat zij naar aanleiding van het gedoe over de exploitatie van de 
nieuwe binnensportaccommodatie De Roodloop heeft besloten om te stoppen als projectleider. 
Haar taken worden overgenomen door Dietmar Schrijnemakers van Macoo.  
Zijn e-mailadres is: dietmar@macoo.nl.    
 
 

5.  Combinatiefunctionaris 
Onze pitch voor het sporten op de basisscholen is door de Rabobank nu officieel goedgekeurd en 
komt in aanmerking voor 2 jaar ondersteuning. Op woensdag 21 maart is er een vervolggesprek 
met Peet Mercus. 
 
Het verhaal van de buurtsport coach is nog steeds vrij onduidelijk. De basisscholen en Klik willen 
met het Beweeg Buro in zee en worden ook betrokken bij het hele verhaal. Er is ook geen 
duidelijkheid over wat de rol van Harold van Rijswijk gaat worden. 
 
Biks Shots gaat Harold van Rijswijk weer benaderen voor het nieuwe Be a STAR traject dat ze in 
september op gaan starten. 



6.  Evaluatie Sportgala 
Het Sportgala is goed verlopen. De avond liep goed en we hadden mooie winnaars. 
 
Eventueel zouden we een andere oplossing moeten kiezen voor de bossen bloemen bij de teams. 
 
Omdat er toch nog steeds relatief weinig verenigingen stemmen tijdens de avond, stelt de 
commissie voor om ook de genomineerden te laten stemmen in de andere categorieën. 
 
De commissie is ook tevreden met het verloop van de avond. 
 
 

7.  Collecte Gehandicaptensport 2018 
Er worden dit jaar 20 bussen uitgezet. Amarant heeft aangeboden om te helpen met collecteren. 
Volgens Edwin Kleiboer hebben we toch weer een mooie dekking over de kernen. 
 
 

8.  Sportimpuls Sportdorp Hilvarenbeek 
Er wordt besloten om dit punt te behandelen bij agendapunt 11. 
 
 

9.  Nieuwe binnensport accommodatie De Roodloop 
Uiteindelijk zijn er 8 varianten uitgewerkt voor de exploitatie van de nieuwe buitensport 
accommodatie. De grote vraag is wat de haalbaarheid van de varianten is. 
 
De Sportraad staat op het punt dat het belangrijkste is dat de sporthal in september opengaat en 
we hebben op zich geen voorkeur voor een commerciële partij. 
 
In alle varianten is met dezelfde tarieven gerekend.  
Er wordt verder uitgegaan van 8 FTE aan betaalde krachten. 
Verenigingen uit de gemeente Hilvarenbeek krijgen voorrang bij het huren van de accommodatie. 
 
Op donderdag 15 maart wordt er nog een inloopavond georganiseerd.  
Op 5 april komt B&W met een keuze voorstel. 
Op 17 mei moet er een raadvoorstel liggen waarover een besluit genomen kan worden door de 
nieuwe gemeenteraad. 
Half augustus met de zaak operationeel zijn. 
We hebben als Sportraad weinig invloed meer. Het is nu een politiek proces geworden. 
 
De gemeente is in gesprek met Laco om de Hispohal in elk geval tot eind september open te 
houden. 
 
Avanti Turnivo moet € 15.000 investeren in nieuwe turnmaterialen en vraagt zich of hoe dit nu 
verder moet. 
 
De verenigingen worden opgeroepen om op 15 maart hun zorgen te uiten tijdens de inloopavond. 
Guus Buijlinckx zal de mail over de inloopavond doorsturen naar de verenigingen. Daarin staat ook 
een link naar het keuzedocument. 
 
 

10. Nieuwe voorzitter Sportraad 
We hebben een potentiële kandidate die interesse heeft om voorzitter van de Sportraad te worden, 
maar het is nog niet rond. Andere gegadigden zijn van harte welkom. 
 
 

  



11. Stand van zaken speerpunten Sportvisie 
Bij afwezigheid van Jan Vlasbom geeft Edwin Kleiboer met behulp van een Powerpoint presentatie 
uitleg over de stand van zaken met betrekking tot de speerpunten van de Sportvisie. 
 
Guus Buijlinckx zal deze presentatie met de notulen van de vergadering meesturen.  
 
De moraal van het verhaal is de vraag wat de rol van de Sportraad gaat worden in al deze 
ontwikkelingen. 
 
 

12. Aandachtspunten 2018 
Omdat alle punten inmiddels de revue gepasseerd waren, kon dit punt worden overgeslagen. 
 
 

13. Uit de verenigingen / Rondvraag 
SVSOS heeft een energiescan laten maken.  
Dit geeft inzicht, maar er bleken nog wel rekenfouten in het model te zitten. 
 
Sportstroom heeft nu ook een speciale actie om zonnepanelen aan te schaffen. 
 
Volgens Stefan Wouters is er een verandering van de BTW-wetgeving op komst, waardoor de 
BTW op sportaccommodaties van 6% naar 0% zou gaan. Dit zou problemen op kunnen gaan 
leveren met de bouw van de nieuwe binnensport accommodatie. Het is nog niet duidelijk hoe deze 
regeling er precies uit gaat zien. 
 
Edwin Kleiboer merkt op dat er kritisch gekeken moet worden naar het ondersteuningsprogramma 
dat de Rabobank aan gaat bieden in de Kleine Kernen. SSNB wordt door de Rabobank ingehuurd 
als uitvoerende organisatie. 
 
Verder wordt er voorgesteld om over de presentatie van de stand van zaken van de speerpunten 
uit de Sportvisie een artikel in de Hilverbode te plaatsen. 
 
 

14. Sluiting 
Edwin Kleiboer bedankt iedereen de aanwezigheid 

 
 
 
 
 
 
Data voor de volgende vergaderingen 
Maandag 23 april   20:30 uur Dagelijks bestuur Hispohal 
Maandag 28 mei  20:00 uur Bestuursvergadering Elckerlyc 
Maandag 20 augustus   20:30 uur Dagelijks bestuur Hispohal 
Maandag 17 september  20:00 uur Bestuursvergadering Elckerlyc 
Maandag 29 oktober   20:30 uur Dagelijks bestuur Hispohal 
Dinsdag 20 november  20:00 uur Bestuursvergadering Elckerlyc 
Maandag 17 december   20:30 uur Dagelijks bestuur Hispohal 
Dinsdag 22 januari 2019 20:00 uur Jaarvergadering Elckerlyc 
Vrijdag 25 januari 2019  20:00 uur  Sportgala   Elckerlyc 
 

 

 

__________________________    ______________________________ 
  
Voorzitter Edwin Kleiboer     Secretaris Guus Buijlinckx 


