
 Verslag vergadering d.d. 17 september 2018  

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

Guus Buijlinckx (s.v. Tuldania), Leo Harpe (BC Hilvarenbeek), 
Jan Burgers (RSV Wilhelmina), Frans van Kempen (VC de Hilver),  
Tjalle Hoogsteen (Hita ’79), Antoon van de Sande (SVSOS),  
Rob Elberts (Oefening en Uitspanning 1878), Helmi van der Loo (SSB 60+), 
Ronald van Kouteren (Avanti Turnivo), Effie de Haan (Gemeente),  
Antoon van Elderen (Biks Shots), Mark Storms (LACO), Margo Maton (DSV), 
Chris Heutinck (Hockey Club Hilvarenbeek), Gerrit Overmans (Wethouder). 

 
Afwezig met bericht: Dick Nijenhuis (Hilvaria). 
                                                                  

1.  Opening 
Edwin Kleiboer heet iedereen welkom op deze drukbezochte vergadering. 
Omdat er veel nieuwe gezichten zijn, stelt hij voor om even een voorstelrondje te doen. 

 
 
2.  Notulen van de vergadering van 28 mei 2018 

Het verhaal over het recht van opstal in Biest-Houtakker ligt nog bij de verenigingen.  
Chris Heutinck gaat navragen wat de status bij Hockey Club Hilvarenbeek is. 
 
Jan Vlasblom gaat binnenkort naar een bijeenkomst voor het opstellen van de inclusieve agenda. 
 
Tjalle Hoogsteen heeft een gesprek gehad met de Kinderraad.  
Er zijn allerlei ideeën geopperd die nu verder worden uitgewerkt. 
 
VC de Hilver heeft een nieuwe secretaresse. 
 
De vakantieloop in Biest-Houtakker is gelopen bij mooi weer en met 330 deelnemers. 
 
Er is nog geen stagiaire gevonden voor de inventarisatie van de organisaties die deel uit maken 
van de Seniorenraad. 
 
Vanuit SSB 60+ krijgen alle verenigingen een schrijven over sport voor senioren. 
 
Beachbeek kan als trotse Sportvereniging van het jaar terugkijken op een geslaagd evenement. 

 
 
3.  Mededelingen 

Enige tijd geleden konden we in het Brabants Dagblad lezen dat Hilvarenbeek op de 3e plaats staat 
in de provincie Noord-Brabant met betrekking tot het percentage inwoners (35,7%) dat lid is van 
een sportbond. 
 
De datum van het Sportgala is verzet naar vrijdag 1 februari 2019 omdat er op 25 januari 2019 in 
Esbeek gefeest wordt in verband met het 55-jarig bestaan van c.v. De Haaikneuters. 
 
De Sportraad doet ook dit jaar weer mee aan de Rabobank Clubkas Campagne met als doel om 
geld in te zamelen voor de organisatie van het Sportgala. 
 
We hebben bij de gemeente de vraag neergelegd om de link naar onze website te wijzigen naar 
‘Sporten in Hilvarenbeek’. Effie de Haan gaat proberen om dat te regelen. 

 
 
  



4.  Voorstellen nieuwe Combinatiefunctionaris Tjalle Hoogsteen 
Tjalle Hoogsteen is 33 jaar en woont nu 3,5 jaar in Hilvarenbeek. Sinds dit jaar is hij actief als 
sportcoach en geeft leiding aan een team van 4 sportcoaches die worden ingezet voor de 
kinderopvang, de basisscholen en als buurtsport coaches. Ze zijn actief op alle basisscholen.  
Om dit te verwezenlijken hebben de kinderopvang en de basisscholen extra uren ingehuurd. 
 

 
5.  Voorstellen nieuwe wethouder sportzaken Gerrit Overmans 

Gerrit Overmans is 59 jaar, getrouwd en heeft 2 dochters waardoor hij in het verleden een aantal 
jaren langs het hockeyveld gestaan heeft. Hij is 5 jaar wethouder geweest in Uden en is nu onder 
andere verantwoordelijk voor het sportbeleid in de gemeente Hilvarenbeek. Hij doet momenteel 
niets aan sport maar heeft een passie voor zeilen. Hij is ook niet verbonden aan een vereniging. 
Het is de bedoeling dat hij alle verenigingen een keer gaat bezoeken. 
 
In het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen dat er een Sportplan moet komen.  
De wethouder wil graag samenwerken met de Sportraad met betrekking tot het formuleren van het 
sportbeleid. 
 
De midden Brabantse gemeenten willen sport gaan verbinden met maatschappelijke doelen. 
 
Voor de nieuwe binnensport accommodatie De Roodloop heeft de gemeente een projectteam 
opgezet om de zaken snel te kunnen oppakken. 
 
Er is geen overleg geweest met Hockeyclub Hilvarenbeek en HTC de Ypelaer over de inrichting 
van het buitenterrein rond de nieuwe binnensport accommodatie. Effie de Haan neemt dit mee. 

 
 
6.  Voorstellen manager binnensport accommodatie De Roodloop Mark Storms 

Mark Storms woont in Tilburg en is sinds april vestigingsmanager voor de vestigingen van LACO in 
Goirle, Hilvarenbeek en Oirschot. Hij heeft vroeger de ALO opleiding gedaan maar is uiteindelijk in 
de horeca terecht gekomen. Momenteel is hij druk met de nieuwe sporthal. Het is een grote 
uitdaging, maar ook leuk om te doen. Volgens hem heeft Hilvarenbeek als relatief kleine gemeente 
het mooi voor elkaar met zo’n accommodatie. 
 
 

7.  Stand van zaken nieuwe binnensport accommodatie De Roodloop 
Op 1 oktober gaat het zwembad en de sporthal over naar de nieuwe locatie.  
Op de oude locatie blijven de fitness en de fysio voorlopig nog open de rest gaat op slot. 
 
De officiële opening is op zondag 28 oktober. Onder leiding van Hans van Zeeland van Open 
Deuren wordt het programma voor de opening opgezet. Het wordt geen BoBo-feestje maar een 
open dag voor alle geïnteresseerden. Op 26 september is er nog een bijeenkomst met alle 
betrokken verenigingen en daarna zal de publiciteit gezocht worden. Het streven is om 1000 
bezoekers te trekken. 
 
Hockey Club Hilvarenbeek heeft niet hetzelfde aantal uren gekregen als ze voorheen in de 
Hispohal hadden, terwijl dit wel was toegezegd. Het streven is om de zaken op te lossen. 
 
De bezetting van de nieuwe sporthal is nog redelijk laag. 
 
De huurtarieven zijn volgens afspraak met 10% verhoogd, maar doordat er per 1 januari 2019 een 
BTW-verhoging aan zit te komen van 6 naar 9% komt de totale huurverhoging uit op 14%. Op de 
BTW-verhoging heeft LACO verder ook geen invloed.  
 
Het is de vraag hoe het precies zit met die BTW-verhoging. Effie de Haan gaat dat navragen en 
terugkoppelen met LACO. Als de huur voor het komende seizoen voor 31 december 2018 betaald 
wordt is deze in elk geval nog met 6% BTW. 
 
De tribunes zijn verrijdbaar. LACO bekijkt of die vaste plekken kunnen krijgen in de sporthal.  
De routing van de bezoekers in de sporthal is nog onduidelijk.  



 
Er is nog geen bescherming aangebracht voor bijvoorbeeld de harde ballen van het zaalhockey. 
Het normale onderhoud van de accommodatie is voor rekening van LACO. Het is beter om vooraf 
nog wat te regelen om schade te voorkomen. 
 
De nieuwe accommodatie heeft geen vergaderruimte. 
 
De plaats van de scheidingswand halverwege de zaal is voor sommige verenigingen de juiste 
terwijl andere verenigingen liever gezien hadden dat de wand op 1/3 van de zaal zou hangen.  
Daar wordt verder niets meer aan gedaan. 
 
Tijdens de opening zal er ook aandacht geschonken worden aan Sportdorp Hilvarenbeek. 
 
Edwin Kleiboer wenst iedereen succes met alle voorbereidingen. 

 
 
8.  Stand van zaken sporten op de basisscholen / het Beweeg Buro 

Men gaat op alle basisscholen een nieuwe beweegmethode te implementeren. 
De MQ-test past binnen deze beweegmethode.  
Er komt een koppeling tussen de kinderopvang en het basisonderwijs. 
 
De Buurtsport is in overleg met Effie de Haan om een jaarprogramma op te stellen. 
 
Voor een betere verbinding met de verenigingen wil Tjalle Hoogsteen een sportgids voor alle 
scholen gaan maken, maar hiervoor is geen budget beschikbaar binnen het verhaal van de 
Sportcoaches. Tjalle Hoogsteen neemt actief contact op met de sportverenigingen.  
Het blijft lastig voor de verenigingen om overdag mensen beschikbaar te hebben. 
Tjalle Hoogsteen is de contactpersoon voor als de verenigingen iets op de scholen willen doen.  
Hij is ook de coördinator voor de sportcoaches. 
 
Het is de bedoeling om de Koningsspelen op 12 april 2019 centraal op de Roodloop te gaan doen. 
6 van de 7 scholen willen in elk geval al meedoen. 
 
Op de basisscholen wordt nog steeds 2 x 45 minuten per week sportles gegeven. Een van die 
lessen wordt nu door een sportcoach gegeven. Dit geldt voor de groepen 1 tot en met 8 voor alle 
basisscholen van de gemeente Hilvarenbeek. 
 
 

9.  Stand van zaken Sportdorp Hilvarenbeek 
Door de inzet van Jan Vlasblom hebben we € 56.000 gekregen voor Sportdorp Hilvarenbeek. 
Dat betekent dat er het een en ander in gang gezet moet worden. 
 
Op zondag 28 oktober tijdens de opening van de nieuwe binnensport accommodatie is de formele 
kick-off. De 3 speerpunten zijn: 
 
1) Kinderen met beweegachterstand 
2) Ouderen 55+ 
3) Mensen met een beperking 
 
Avanti-Turnivo is bijna rond met het aanstellen van de projectuitvoerder. 
Jan Vlasblom is projectleider en Mark Kleinheerenbrink verzorgt de financiën. 
 
Dave Schoonen van SSNB en de projectleider van het Huis van de Sport in Groningen worden 
uitgenodigd voor overleg.  
 
Avanti-Turnivo is al begonnen met de MRT-toets op de basisscholen in de kleine kernen.  
Daarbij worden de kinderen uit groep 2 getest op beweegachterstand.  
Avanti-Turnivo biedt aan kinderen met een beweegachterstand een programma van 12 weken aan.  
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de methode Van Gelder. 
Vooraf en achteraf worden er opnames gemaakt van de stand van zaken. 



Gemiddeld genomen zijn er 4 kinderen per klas met een beweegachterstand. 
 
Op de basisscholen zal in de groepen 3, 5 en 7 de MQ-test worden afgenomen door de 
vakleerkracht. 
 
Er is contact met Steunpunt Aangepast Sporten Midden Brabant om coaches in te zetten. De vraag 
is hoe we de mensen met een beperking gaan vinden. Voor het Sportdorp verhaal kunnen 40 
individuele trajecten worden ingezet. 
 
55+ begint met een fittest op 7, 8 en 9 november. Het streven is om 300 mensen te laten testen. 
De organisatie van de fittest ligt in handen van SSB 60+ in samenwerking met ROC. 
Edwin Kleiboer vindt het aantal van 300 deelnemers bizar veel. 
Er zijn inmiddels al meer dan 100 aanmeldingen. 
 
Men is van plan om later in het jaar een sportinstuif te organiseren. 
De fittest is ook een soort behoeftepeiling. Er zijn in totaal 5500 potentiële deelnemers. 
De fittest wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Thebe Extra en de KBO’s. 
 
Het is de bedoeling om in het kader van Sportdorp Hilvarenbeek het sporten voor ouderen in de 
Kleine Kernen verder uit te rollen. 
 
DSV verzorgt al combifit trainingen voor 50 plussers. 
 
Er wordt gewerkt aan een folder voor de fittest en binnenkort komt er een artikel in de Hilverbode. 
 
Het communicatietraject voor Sportdorp Hilvarenbeek zal worden opgestart onder één logo 
waarmee we ons als sportdorp gaan profileren. Het logo zal op 28 oktober worden gepresenteerd. 
 
Het is de bedoeling om periodiek een halve pagina in de Hilverbode te vullen met informatie over 
Sportdorp Hilvarenbeek. Het plaatsen van artikelen in de Hilverbode is gratis zolang er niet 
geworven wordt. Het zou mooi zijn als alle sport gerelateerde artikelen onder de kop ‘Sportdorp 
Hilvarenbeek’ geplaatst zouden worden. Eventuele onkosten kunnen worden betaald uit het budget 
voor Sportdorp. Jan Vlasblom gaat dit verder afstemmen met De Hilverbode. 

 
 
10. Veilig Sportklimaat / Vertrouwenscontactpersonen 

Guus Buijlinckx heeft een poging gedaan om te inventariseren welke verenigingen er al met een 
vertrouwenscontactpersoon werken, maar 14 van de 26 verenigingen hebben helemaal niet 
gereageerd op de mail. 
 
De resultaten zullen worden doorgestuurd naar Sanne Abrahams en er zal met haar afgestemd 
worden wat de vervolgstappen gaan worden. 
 
Er wordt voorgesteld om een keer een bijeenkomst te organiseren met alle 
vertrouwenscontactpersonen uit de gemeente. 

 
 
11. Nieuwe voorzitter Sportraad 

Omdat we niemand gevonden hebben, stelt Edwin Kleiboer voor dat hij formeel voorzitter wordt. 
De vergadering kan daar wel mee instemmen, maar officieel kan de aanstelling pas gebeuren 
tijdens de jaarvergadering op dinsdag 22 januari 2019. 

 
 
  



12. Aandachtspunten 2018 
Positief coachen is bij 3 verenigingen uitgerold. Binnenkort komt er een verhaal over het positief 
coachen binnen Biks Shots in de Hilverbode. Verenigingen die nog interesse hebben kunnen zich 
melden. Er is dit jaar nog budget beschikbaar om dat verder uit te rollen. 
 
Op 9 september is er in Biest-Houtakker een sport- en spel presentatie gehouden. Dit is goed 
geweest voor de samenwerking tussen de verenigingen. De dag is opgezet in samenwerking met 
SSNB. Er is een boekje gemaakt met alle sportactiviteiten in de Biest. Het traject dat is 
voortgekomen uit het Rabobankprogramma is afgerond. Er volgt nog een evaluatie. 
 
Op 20 september is er een volgende bijeenkomst in Haghorst over samenwerking tussen de 
verenigingen. Dit project wordt geleid door Bas IJpelaar. 
 
Het project in Esbeek heeft tijdens de vakantie stilgelegen en wordt binnenkort weer opgepakt. 
Ook hier is Bas IJpelaar de projectleider. 

 
 
13. Uit de verenigingen / Rondvraag 

Edwin Kleiboer merkt op dat alle startplaatsen voor de triatlon vergeven zijn, maar dat de 
organisatie nog steeds geen vergunning heeft. Effie de Haan gaat daar achteraan. 
 
Hockey Club Hilvarenbeek heeft 2 velden voorzien van LED-verlichting. Daarbij zijn de masten 
blijven staan en zijn de armaturen vervangen. Ze hebben 30% van de aanschafkosten via 
subsidies teruggekregen. Men heeft nu de mogelijkheid om de verlichting te dimmen. Het verbruik 
is teruggebracht van 2000 naar 1000 KWh per lamp. De nieuwe lampen blijken natuurlijker licht te 
leveren. De Hockeyclub wil de andere verenigingen desgewenst graag uitleg geven over de 
stappen die ze gemaakt hebben. De totale kosten bedragen € 75.000 voor 2 velden met in totaal 
32 lampen. Men hoopt de investering binnen 7 jaar terugverdiend te hebben. 
 
De verenigingen van De Roodloop zijn met Toon den Engelse in overleg over verduurzaming van 
het sportpark. 
 
Jan Burgers vraagt of er verenigingen zijn die interesse hebben in een sociale hygiëne training. 
Effie de Haan zal eerst bij Novadic Kentron informeren of zij een dergelijke training kunnen geven. 
 
Guus Buijlinckx laat weten dat een aantal voetbal- en trainingsvelden in de gemeente, door een 
fout in de onkruidbestrijding onbespeelbaar geworden zijn. Door adequaat optreden van de 
gemeente is erger voorkomen en wordt er hard gewerkt om alle problemen op te lossen.  
De velden mogen de komende 6 weken in elk geval niet gebruikt worden. Als vervanging voor het 
trainingsveld is in Esbeek noodverlichting geplaatst op het tweede veld. De aannemer is gelukkig 
verzekerd. Hopelijk komt alles weer goed. 

 
 
14. Sluiting 

Edwin Kleiboer sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje aan de bar. 
 
 
 
Data voor de volgende vergaderingen 
Maandag 29 oktober   20.30 uur Dagelijks bestuur Elckerlyc 
Dinsdag 20 november  20.00 uur Bestuursvergadering Elckerlyc 
Maandag 17 december   20.30 uur Dagelijks bestuur Elckerlyc 
Dinsdag 22 januari 2019 20.00 uur Jaarvergadering Elckerlyc 
Vrijdag 1 februari 2019  20.00 uur  Sportgala   Elckerlyc 
 

 

__________________________    ______________________________ 
  
Voorzitter Edwin Kleiboer     Secretaris Guus Buijlinckx 


