
Vereniging Sport Dorpskern
Atletiekvereniging Achil ‘87 Atletiek Hilvarenbeek

Avanti-Turnivo Turnen Hilvarenbeek

Badmintonclub Hilvarenbeek Badminton Hilvarenbeek

Basketbal Vereniging Biks Shots Basketbal Hilvarenbeek

Dames Korfbal Vereniging Tuldania Korfbal Esbeek

DTV Zandligt Tennis Diessen

Handboogschutterij Oefening 
en Uitspanning 1878 Handboogschieten Esbeek

Hilvarenbeekse Tennis Club de Ypelaer Tennis Hilvarenbeek

Hilvarenbeekse Zaalvoetbal Bond Zaalvoetbal Hilvarenbeek

Hockeyclub Hilvarenbeek Hockey Hilvarenbeek

Jeu de Boules Vereniging De Onvermoeide Jeu de Boules Diessen

Korfbalvereniging DSV Korfbal Diessen

Paardensportvereniging Taxandria Paardensport Diessen

R.K.D.S.V. Voetbal Diessen

Ruitersportvereniging Wilhelmina Paardensport Hilvarenbeek

S.V.S.O.S. Voetbal Biest-Houtakker

Sportvereniging E.D.N. ‘56 Voetbal Haghorst

Sportvereniging Hilvaria Voetbal Hilvarenbeek

Sportvereniging Tuldania Voetbal Esbeek

Stichting De Flaes Schaatsen Esbeek

Tafeltennisvereniging Hita ‘79 Tafeltennis Hilvarenbeek

Tennis Club Esbeek Tennis Esbeek

Tennisvereniging TOB Tennis Biest-Houtakker

VC De Hilver Volleybal Hilvarenbeek, 
  Diessen, Haghorst

Zwem- en waterpolovereniging 
De Dokkelaers Zwemsport Hilvarenbeek

Gevarieerd beweegaanbod voor 60+ers diverse sport- en 
Zie de Sport- en Beweeggids 60+ beweegactiviteiten Alle kernen

  
Voor een complete lijst van sportverenigingen zie website 
www.sportraadhilvarenbeek.nl bij ‘Verenigingen’.

De volgende verenigingen zijn aangesloten bij de 
Sportraad Hilvarenbeek.

SPORTDORP
 HILVARENBEEK

Samen Zetten We Niemand Buitenspel



De 6 speerpunten: 

Samen het sport- en beweegaanbod actiever promoten
Dit doen we door een mix van allerlei communicatie en PR. Voorbeelden hiervan zijn de Sport- & 

Beweeggids 60+, het Sportgala, artikelen in de Hilverbode en op social media.

  

Het voor de jeugd aantrekkelijker maken om te blijven sporten 

Belangrijk is dat een kind de sport kan kiezen die bij hem of haar past. Ook kinderen met een achter-

stand of beperking worden bereikt. Dit doen we door kinderen op de basisscholen te testen en actief 

te steunen bij en te begeleiden naar de sportkeuze.

Trainers en coaches laten zorgen voor meer onderling sportplezier
De basis hiervoor is het positief coachen door trainers en coaches. Hierdoor ontstaat er een sociaal 

en fysiek veilig sportklimaat. Dit doen we door  Workshops Sportief Coachen (bijv. Tuldania, Biks 

Shots en de Dokkelaers) en de Coach-de-Coach-training. De organisatie hiervan is in samenwerking 

met het NOC*NSF en de sportbonden.

Bij ouderen het sport- & beweegaanbod bekender en aantrekkelijker maken
Op basis van een behoeftenonderzoek en een fittest in samenwerking met de Seniorenraad, zal 

het sportaanbod voor ouderen uitgebreid en passender gemaakt worden. Voorbeelden hiervan zijn 

Wandelvoetbal, ZekerBewegen (judo), Fifty-ViTT (tafeltennis), Fit Hockey, Clubfit (tennis) en Kombifit 

(korfbal).

Sport toegankelijker maken voor mensen met een beperking
Dit geldt voor verstandelijk en/of lichamelijke gehandicapten, blinden, slechthorenden, chronisch 

zieken, mensen met autisme of ADHD, etc. In samenwerking met het Steunpunt Aangepast Sporten 

worden individuele coachtrajecten aangeboden en wordt er een passend aanbod ontwikkeld. 

Kunnen blijven sporten & bewegen in de kleine kernen
Dichtbij huis kunnen sporten is belangrijk. Daarom zullen clubs hier beter op in 

gaan spelen en zal er meer sportpromotie plaatsvinden in de kleine kernen. 

Denk aan een activiteit zoals de sportdag in Biest-Houtakker. 
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Over Sportdorp Hilvarenbeek
De Sportvisie van Hilvarenbeek heeft als slogan ‘Samen Zetten We Niemand Buitenspel’ en kent 

6 speerpunten die gezamenlijk Hilvarenbeek maken tot Sportdorp Hilvarenbeek. 

De 6 speerpunten:
1. Samen het sport- en beweegaanbod actiever promoten

2. Het voor de jeugd aantrekkelijker maken om te blijven sporten

3. Trainers en coaches laten zorgen voor meer onderling sportplezier 

4. Bij ouderen het sport- en beweegaanbod bekender en aantrekkelijker maken

5. Sport voor iedereen toegankelijk maken ondanks eventuele beperkingen 

6. Sport en bewegen in alle kernen van de gemeente

Om deze speerpunten vorm en inhoud te geven, 
werken verschillende instanties samen. Dit zijn:
• de Sportraad namens de sportverenigingen in alle zes kernen, 

• de Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek (SSH) namens alle organisaties, die zich met ouderen   

 bezighouden, 

• de Stichting Samenwijs opvang & onderwijs, en de Driehoek, namens de basisscholen en kinder-

 opvang, 

• het Steunpunt Aangepast Sporten Midden-Brabant voor mensen met een beperking,

• de gemeente Hilvarenbeek.

Dit samenspel komt terug in het logo van Sportdorp Hilvarenbeek. 


