
 Verslag vergadering d.d. 28 mei 2018  

 
Aanwezig: Edwin Kleiboer, Mark Kleinheerenbrink, Jan Vlasblom (HTC De Ypelaer), 

Guus Buijlinckx (s.v. Tuldania), Harold van Rijswijk, Dick Nijenhuis (Hilvaria),  
Frans van Kempen (VC de Hilver), Tjalle Hoogsteen (Hita ’79), 
Antoon van de Sande (SVSOS), Sanne Abrahams (Gemeente), 
Henk Schottert (Biks Shots). 

 
Afwezig met bericht: Rob Elberts (Oefening en Uitspanning 1878), Helmi van der Loo (SSB 60+), 

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

1.  Opening 
Edwin Kleiboer heet iedereen van harte welkom om deze laatste vergadering voor de vakantie. 

 
 
2.  Notulen van de vergadering van 13 maart 2018 

In Biest-Houtakker hebben 3 verenigingen een brief van de notaris gehad met betrekking tot het 
recht van opstal. Het gaat om SVSOS, TOB en De Gemeynt. 
 
Er is geen reactie meer gekomen van Judo Hilvarenbeek over voortzetting van het lidmaatschap. 
 
De energiescan heeft bij SVSOS een bijdrage van 30-40% van de materiaalkosten opgeleverd 
voor de plaatsing van zonnepanelen op het dak van de kantine. 

 
 
3.  Mededelingen 

Naast de afmeldingen kon er ook nog gemeld worden dat Sportraad Hilvarenbeek vanaf nu ook 
AVG-proof is. 
 
De gemeente is bezig met een lokale inclusieve agenda.  
Jan Vlasblom heeft ervoor gepleit om sport en bewegen daarin mee te nemen. 
 

 
4.  Combinatiefunctionaris 

De gemeente stopt de samenwerking met Contour de Twern voor wat betreft de inzet van de 
combinatiefunctionarissen. Daardoor zal Harold van Rijswijk gaan stoppen met zijn 
werkzaamheden in de gemeente Hilvarenbeek. Hij blijft wel actief binnen Contour de Twern.  
 
Hij heeft 6 jaar als buurtsport coach gewerkt en heeft er veel van geleerd. Er staat veel te gebeuren 
in de gemeente Hilvarenbeek en hij spreekt de hoop uit dat het goed gaat lopen. 
 
Harold van Rijswijk bedankt iedereen voor de prettige samenwerking. 
 
Edwin Kleiboer bedankt Harold van Rijswijk voor het feit dat hij al die jaren aanwezig geweest is bij 
de vergaderingen van de Sportraad. 
 

 
5.  Evaluatie Collecte Gehandicaptensport 2018 

De collecte is dit jaar een succes geweest. In samenwerking met Amarant zijn er ongeveer 30 
collectebussen rondgegaan. Mogelijk gaat Amarant volgend jaar de organisatie van de collecte 
doen. Er werd in totaal € 2087,75 opgehaald, waarvan € 521,94 kan worden besteed in de 
gemeente Hilvarenbeek. Daarmee is de opbrengst ruim € 800,00 meer dan in 2017. 
 

 
  



6.  Voorstellen Sanne Abrahams, strategisch beleidsadviseur – Zorg en Veiligheid / Jeugd 
Sanne Abrahams is sinds november 2017 werkzaam bij de gemeente en momenteel bezig met 
kindermishandeling. Zij vindt het belangrijk om de verenigingen daarbij te betrekken. 
 
De gemeente wil in samenwerking met de Sportraad het project Veilig Sportklimaat verder uit gaan 
rollen. 
 
Via NOC*NSF is het aanvragen van een VOG-verklaring gratis. 
 
Jan Vlasblom wil graag in gesprek met de Kinderraad om te achterhalen hoe zij over het sporten in 
de gemeente Hilvarenbeek denken. Tjalle Hoogsteen zal hiervoor een afspraak maken met Sanne 
Abrahams. De volgende bijeenkomst van de Kinderraad is op 27 juni 2018. 
 

 
7.  Stand van zaken nieuwe binnensport accommodatie De Roodloop 

Mogelijk komt er een tijdelijke overbrugging in de Hispohal. 
 
De officiële opening staat gepland voor eind september 2018. 
 
Mark Storms is de nieuwe vestigingsmanager van Laco. 
 
Binnen de sportverenigingen is iedereen er gelukkig mee dat Laco de nieuwe beheerder wordt. 
 

 
8.  Stand van zaken sporten op de basisscholen door Tjalle Hoogsteen 

Op 14 mei is er weer een bijeenkomst geweest waarbij de plannen verder uitgekristalliseerd zijn. 
 
De wens is dat er een vakleerkracht met ALO-bevoegdheid wordt aangesteld, die voor alle klassen 
op alle basisscholen in de gemeente 1 keer per week een sportles gaat verzorgen.  
 
Daarnaast moet er een coördinator komen die buitenschoolse evenementen opzet en zich gaat 
bezighouden met het realiseren van een totaalaanbod van alle sportverenigingen. 
 
Ook moet er een sportaanbod komen voor 0-4 jaar in de kinderopvang en daarbuiten. 
 
In totaal is er 1.9 FTE beschikbaar voor het lesgeven binnen de basisscholen en de BSO’s. 
 
De kogel is door de kerk. De handtekening is nog niet gezet, maar het gaat door en wordt 
uitgevoerd door het Beweeg Buro. 
 
Tjalle Hoogsteen is bezig met het maken van de functieprofielen. 
 
Alle basisscholen krijgen € 155,55 per leerling vanuit het rijk om de werkdruk bij de leerkrachten 
weg te halen.  
 
Het was de bedoeling om te starten met de Kleine Kernen, maar het plan wordt nu meteen op alle 
scholen binnen de gemeente uitgerold. 
 
Het budget wordt beschikbaar gesteld vanuit de gemeente, de basisscholen en de BSO’s. 
 
Op 4 juni is de volgende bijeenkomst bij Ome Toon in Biest-Houtakker. 
 
Er zal worden gewerkt met de ASM (Athletic Skills Model) visie op bewegingsonderwijs, wat borgt 
dat kinderen een bepaald bewegingsniveau halen. De MQ-test is daaraan gerelateerd. 
 
Er is eindelijk visie binnen het gemeentehuis en er worden hele mooie stappen gezet om het 
sporten in de gemeente op pijl te houden. 
 
De basisscholen willen graag een samenvoeging van alle aanbod via de scholen van sport en 
cultuur. 



9.  Stand van zaken brochure Sport- en beweegaanbod 60+ 
Het boekje is klaar er wordt op dinsdagavond 29 mei ingepakt samen met het boekje voor de 
Zomerschool. Ook gaat een inschrijfformulier voor de Fittest mee. 
 
De Fittest zal in het kader van de opening van de nieuwe binnensport accommodatie worden 
opgezet. Voor Thebe- en KBO-leden is de test gratis, overige geïnteresseerden betalen € 5,00 
eigen bijdrage. 
 
Het is de bedoeling dat een stagiaire van Fontis een inventarisatie gaat houden binnen alle 18 
organisaties die onderdeel uitmaken van de Seniorenraad, om in kaart te brengen hoe die met 
sport omgaan. De stagiaire wordt betaald door de Seniorenraad en de KBO’s. 
 
De sportverenigingen worden opgeroepen om meer sportaanbod te realiseren voor senioren. 
 

 
10. Nieuwe voorzitter Sportraad 

Het contact met de kandidaat-voorzitter is verwaterd.  
Na de vakantie gaan we bekijken hoe we daar mee verder gaan. 
 

 
11. Aandachtspunten 2018 

Positief coachen in bij Biks Shots goed bevallen. Ze zijn er heel positief over.  
Henk Schottert schrijft een verhaal voor de Hilverbode. 
 
Jan Vlasblom gaat met Harrie Wenting afstemmen of hij een serie artikelen wil schrijven over de 
Sportvisie. Het is de bedoeling dat er eind augustus een algemeen artikel komt en daarna iedere 
week een vervolg artikel. 
 
De Rabo-trajecten in de Kleine Kernen zijn van start gegaan. In Biest-Houtakker wordt op 9 
september een open dag gehouden op sportpark De Stevort. Er zijn inmiddels 2 bijeenkomsten 
geweest en er volgt nog een 3e. In Esbeek is het doel om een teamsport te behouden voor het 
dorp. Men is inmiddels 1 keer bij elkaar geweest en gaat na de vakantie verder. Van de plannen in 
Haghorst hebben we nog geen terugkoppeling ontvangen.  
 

 
12. Uit de verenigingen / Rondvraag 

Er heeft weer een overleg plaats gevonden met de gemeente over het onderhoud van de velden. 
Het was een goede bijeenkomst waarbij kritische opmerkingen geplaatst zijn over het maaien en 
het onderhoud. 
 
Hilvaria 1 is ongeslagen kampioen geworden met Joeri van Rijswijk als topscorer met maar liefst 
51 doelpunten. Volgens Dick Nijenhuis blijft het team bij elkaar. 
 
Op woensdag 15 augustus organiseren SVSOS en Achil ’87 weer de jaarlijkse vakantieloop in 
Biest-Houtakker. 
 
Frans van Kempen is op zoek naar een secretaresse voor VC de Hilver. 
 
Beach Beek was dit jaar in 27 seconden volgeboekt. 
 

 
13. Sluiting 

Edwin Kleiboer nodigt de aanwezigen uit voor een drankje aan de bar en sluit de vergadering. 
 
 
 
  



Data voor de volgende vergaderingen 
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 1 februari 2019  20.00 uur  Sportgala   Elckerlyc 
 

 

 

__________________________    ______________________________ 
  
Voorzitter Edwin Kleiboer     Secretaris Guus Buijlinckx 
 


