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Vergaderingen 
De Sportraad kwam vier keer bij elkaar. Daarnaast waren er ook nog 5 vergaderingen van het DB.  
 
Een afvaardiging van het DB heeft 2 keer overleg gehad met de wethouders Roks en Van de Wiel om 
de lopende zaken door te nemen.  
 
 
Sportprijzen 
Op vrijdag 27 januari werden tijdens het Sportgala de sportprijzen van 2016 uitgereikt.  
 
De winnaars waren: 
 
Rabo sportvrijwilliger Cocky de Brouwer 
Sporter   Marlène van Gansewinkel 
Sportploeg  Viertal M PPH ’t Wit Paardje 
Sporttalent  Ronan van der Loo 
Gehandicapte sporter Suzanne van den Einden-Brok 
Sportvereniging  Rijwiel Toer Club Hilvarenbeek 
 
De actie Hart voor uw Club heeft voor het Sportgala € 132,80 opgebracht. Omdat dit niet voldoende is 
om alle kosten te dekken, heeft de commissie Sportprijzen voorgesteld om de contributie van de 
Sportraad te verhogen omdat de meeste verenigingen met de actie Hart voor uw Club meer geld 
krijgen van de Rabobank, terwijl de Sportraad er hard op achteruit gegaan is. 
 
Het voorstel voor de contributieverhoging zal worden besproken in de jaarvergadering.  
 
 
Combinatiefunctionaris 
Harold van Rijswijk heeft aan het begin van het schooljaar gesproken met alle scholen om te 
bespreken wat er speelt. Aan de hand van die gesprekken wordt er een planning opgesteld.  
Alle scholen staan inmiddels wel open voor sportaanbod vanuit de verenigingen, maar voor de 
verenigingen blijft het lastig om overdag mensen beschikbaar te stellen.   
 
In de gesprekken met de scholen is ook het verhaal over de MQ-test meegenomen. 
 
 
Collecte Gehandicapten Sport 
De collecte Gehandicapten Sport werd dit jaar gehouden van 26 maart tot en met 1 april.  
De collecte heeft wat minder gedraaid dan in 2016. We zijn van € 1613,80 naar € 1488,53 gegaan.  
Er gaat € 372,13 naar het Gehandicaptenplatform Hilvarenbeek-Diessen. 
Onze dank gaat wederom uit naar Antoon van de Sande die weer voor de organisatie tekende. 
 
Antoon van de Sande heeft de organisatie nu 15 jaar voor zijn rekening genomen en wil er mee 
stoppen. Edwin Kleiboer heeft aangegeven dat hij het eventueel wel over wil nemen. 
 
 
Recht van opstal 
Wethouder Van de Wiel geeft aan dat het recht van opstal bij de notaris ligt. Deze heeft de contacten 
met de verschillende verenigingen. De notaris heeft aangegeven dat alles voor het eind van 2017 
geregeld zou zijn.   
 
 
  



Nieuwe Binnensport accommodatie De Roodloop 
De bouw van de nieuwe binnensport accommodatie De Roodloop is gestart. 
De voortgang van de bouw gaat conform de planning. 
 
Het college heeft besloten om over te stappen op All Electric. Dit is voor de gemeente een extra 
kostenpost van € 20.000 per jaar en levert de exploitant een besparing op van € 20.000 per jaar.  
 
Het faciliteren van de accommodatie door Laco blijkt politiek nog steeds gevoelig te liggen. 
De gemeenteraad moet nog een beslissing nemen over het voorstel om in zee te gaan met Laco. 
We wachten af hoe het verder loop. De planning is dat de nieuwbouw in september 2018 klaar is. 
 
De herontwikkeling van de Hispohal locatie is nog geen gelopen zaak. De raad wil de regie in eigen 
hand houden. Het is de bedoeling om daar voor het eind van het jaar een klap op te geven. 
 
De reeds getekende overeenkomst met Laco blijft tot die tijd van kracht. In dat contract staat wel als 
ontbindende voorwaarde dat de raad het contract goed moet keuren. 
 
De opening van de nieuwe binnensportaccommodatie staat gepland op 1 september 2018.  
Mogelijk kan de opening worden gekoppeld aan de Nationale Sportweek.  
Deze wordt in 2018 gehouden van 15 tot en met 23 september. 
 
 
Bestuur Sportraad 
Rob Derks heeft aangegeven dat hij na dit jaar gaat stoppen als voorzitter van de Sportraad.  
 
In het voorjaar hebben we Dré Netten benaderd en hij heeft toen aangegeven dat hij erover na zou 
denken en hij wilde graag de sportvisie doorlezen. In september heeft hij aangegeven dat hij graag 
een keer koffie wilde drinken met het bestuur, maar dat is niet gebeurd. In november heeft hij laten 
weten dat hij het niet doet. 
 
We gaan verder met onze zoektocht. Het zou iemand van rond de 40 moeten zijn. Het zou handig zijn 
als hij of zij enige politieke ervaring zou hebben. Verder moet hij of zij uiteraard sportminded zijn en de 
Sportvisie onderschrijven. 
 
Iedereen wordt gevraagd om de ogen en oren open te houden. 
Voorlopig zal Edwin Kleiboer de functie van voorzitter waarnemen. 
 
 
Contactpersoon gemeente 
Mark Bruin heeft de gemeente Hilvarenbeek alweer verlaten.  
Per 1 januari 2018 begint Effie de Haan bij de gemeente als adviseur Jeugd, Gezondheid & Sport. 
 
 
Boek Hein Kanters over sporten in de gemeente Hilvarenbeek 
In de vergadering van maart heeft Hein Kanters uitleg gegeven over de stand van zaken rondom zijn 
boek over 2 eeuwen sportgeschiedenis in Hilvarenbeek.  
 
Hij schat dat hij nog 1 à 1,5 jaar nodig heeft om het boek af te ronden. Het zou een mooi moment zijn 
om het boek te presenteren bij de opening van de nieuwe sporthal. Het boek zal ongeveer 400 
pagina’s omvatten, waarin ruim 50 verenigingen en 32 sporten de revue zullen passeren. 
Het wordt geen encyclopedie, maar een verhalen boek. Hij heeft nog niet met alle verenigingen 
gesproken. Pas als dat gebeurd is, is het boek compleet. 
 
 
  



Stichting leergeld Hilvarenbeek 
Ria de Kort heeft in de vergadering van maart namens de Stichting leergeld Hilvarenbeek uitleg 
gegeven over hun werk. 
 
Zij helpen kinderen van 4 tot 18 jaar, die in armoede leven, om te kunnen sporten. 
Vanuit de gemeente is onderzoek gedaan en in onze gemeente zou het gaan om 150 kinderen. 
Ze richten zich met name op de kinderen die in stille armoede leven. 
 
Mensen worden persoonlijk bezocht om de stand van zaken te bekijken. Als de gemeente geen hulp 
kan bieden, dan gaat de Stichting aan de slag. Het geld gaat niet naar de ouders, maar naar de 
sportclub. Op die manier wil men de kinderen helpen om te sporten. Per vereniging wil men gaan 
werken met een coördinator. Dit moet uiteraard wel op een integere manier gebeuren. 
 
Er moeten duidelijke afspraken komen over wat de gemeente doet en wat de Stichting gaat doen.  
Zodra er iemand is, zullen ze contact opnemen met de betreffende vereniging. De financiële middelen 
komen van particulieren, via een bijdrage van € 17.500 van de gemeente en via giften. 
 
 
Website Sportraad 
De gemeente heeft een bedrag van € 1000 beschikbaar gesteld voor het bouwen van een website 
voor de Sportraad. In de vergadering van september is de nieuwe website gepresenteerd.  
Onze website is ook vanaf de website van de gemeente bereikbaar. 
 
De Sportraad zit inmiddels ook op Facebook. 
 
 
Sport- en beweegaanbod voor senioren (55+) 
Helmi van der Loo heeft een inventarisatie gedaan van het sport- en beweegaanbod voor senioren. 
Het voorstel is om een boekje te maken zoals het boekje dat is gemaakt voor de zomerschool. 
Er is al een vormgever gevonden die gratis de lay-out wil maken, dus hebben we alleen de kosten van 
het drukken. Het is de bedoeling om het boekje aan te bieden aan alle belanghebbenden.  
Voor de dekking van de drukkosten is een bijdrage van € 1500 aangevraagd bij de gemeente. 
 
 
  



Gehandicaptensport 
In de vergadering van maart heeft Mieke Couwenberg uitleg gegeven over het Steunpunt Aangepast 
Sporten. Zij is coördinator van het Steunpunt Aangepast Sporten, een samenwerkingsverband van de 
gemeenten Gilze-Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. 
 
De doelgroep zijn lichamelijk gehandicapten en alles wat er verder is. 
 
In alle gemeenten is behoefte aan sportaanbod voor gehandicapten, maar dit is te kleinschalig om 
alleen op te pakken. De werkzaamheden van het Steunpunt bestaan uit:  
 

1) Voorlichting en advies geven 
Er wordt jaarlijks een Sport- & Beweegwijzer uitgegeven met alle sportaanbod. 
 

2) Verenigingsondersteuning 
Alle sportverenigingen kunnen een beroep doen op het steunpunt als het gaat over aangepast 
sporten. 
 

3) Sportcoach traject 
Ongeveer 100 mensen per jaar worden vanuit de doelgroep begeleid naar sport op maat. 
Als mensen willen gaan sporten, dan wordt er gestart met een intakegesprek door vrijwillige 
sportcoaches die de sporters daarna ook gaan begeleiden. Iedereen kan zich aanmelden en 
ook kan men andere mensen aanmelden. 
 

4) Deskundigheidsbevordering 
Begeleiding verenigingen, thema-avonden en cursussen. 
Ondersteunen van evenementen en subsidiemogelijkheden onderzoeken. 

 
Een van de speerpunten van de provincie voor de komende 10 jaar is aangepast sporten. 
Men wil in 5 jaar 500.000 mensen aan het sporten krijgen. 
 
In de samenwerkende gemeenten sporten nu 7000 gehandicapte sporters. 
 
Men is aan het onderzoeken om hoeveel mensen het eigenlijk gaat.  
Verstandelijk gehandicapten vormen een kleine groep waar veel voor geregeld is.  
De groep lichamelijk gehandicapten is veel groter, maar er is veel minder voor geregeld. 
 
Het uitgangspunt is om nieuwe initiatieven te borgen binnen bestaande verenigingen. Er wordt altijd 
gestart vanuit de vraag. Niet zomaar iets gaan doen zonder dat je weet of er interesse is. 

 
 
Positief coachen 
In de vergadering van maart heeft Paul Papenhoven uitleg gegeven over het project sportief coachen. 
 
Het project bestaat uit de volgende onderdelen: 

1) Er wordt gestart met een bestuursgesprek van 2,5 uur 
2) Kaderavond voor trainers en coaches (maximaal 25 personen) 
3) Theorieavond voor coach de coach (maximaal 4 personen) 
4) 2 praktijkavonden voor coach de coach (maximaal 4 personen) 
5) Feedback moment 

 
Doel is dat de sporters gebonden blijven aan de verenigingen en hart voor hun club krijgen. 
Het gaat niet om de sport, maar om de pedagogiek. 
Het is niet alleen bestemd voor de jeugd, maar ook voor de senioren. 
 
Er is een mailing naar alle verenigingen gegaan.  
Tot op heden hebben zich 3 verenigingen aangemeld: s.v. Tuldania, De Dokkelaers en Biks Shots.  
 
Voor dit onderdeel is bij de gemeente een subsidie aanvraag ingediend voor € 2000. 
 
 
  



Sporten in de kleine kernen 
Er is een werkgroep van 4 personen die het project sporten in de kleine kernen verder op gaat 
pakken. Deze bestaat uit Antoon van de Sande, Ger van Hest, Berney Camps en Guus Buijlinckx. 
 
De Rabobank wil de breedtesport meer inhoudelijk dan financieel gaan ondersteunen en is daarom 
een traject met NOC*NSF gestart. Peet Mercus zal namens NOC*NSF dit project gaan leiden.  
Het is de bedoeling om binnen het gebied van Rabobank Hart van Brabant (de gemeentes Haaren, 
Hilvarenbeek, Oisterwijk en Udenhout) 10 verenigingen 2 jaar lang te gaan begeleiden.  
Het is de bedoeling om in elke gemeente een samenwerkingstraject op te starten. 
 
De Rabobank heeft ervoor gekozen om ons project over de samenwerking in de kleine kernen te gaan 
ondersteunen en heeft in samenwerking met NOC*NSF op19 september een avond gehouden 
waarvoor alle sportverenigingen uit Baarschot, Biest-Houtakker, Esbeek en Haghorst uitgenodigd zijn.  
De insteek was om te kijken hoe de verenigingen elkaar kunnen versterken. Elke vereniging heeft van 
de Rabobank de mogelijkheid gekregen om een pitch in te dienen voor een plan dat in samenwerking 
met de Rabobank en NOC*NSF verder uitgewerkt gaat worden. 
 
 
Warme overdracht van leden die stoppen 
Edwin Kleiboer heeft een eerste opzet gemaakt voor het verhaal van de warme overdracht van leden 
die stoppen. Hij is nu voorbeelden bij elkaar aan het zoeken.  
 
 
MQ-test 
De MQ-test is ontwikkeld in Almere in samenwerking met de wetenschap om de motorische 
ontwikkeling van kinderen in groep 3, 5 en 7 te kunnen testen, met als doel om een goed sportadvies 
te kunnen geven. De test wordt uitgerold door het bedrijf van Ruben Houkes en kost € 150 per jaar, 
per school en staat nog in de kinderschoenen. Dit jaar zijn er 2000 kinderen getest. 
 
Het gaat niet alleen om de MQ-test, maar om de hele visie er omheen. Kinderen moeten nu veel te 
snel voor een sport kiezen. We zouden moeten kiezen voor omniverenigingen die een bredere basis 
aan kunnen bieden. 
 
In het kader van het verhaal van het sporten in de Kleine Kernen heeft Harold van Rijswijk namens de 
Sportraad een pitch gedaan voor de sportkennismaking op de basisscholen. De Rabobank heeft deze 
pitch uitgekozen om verder uit te werken. We moeten eerst duidelijkheid hebben over wat de scholen 
willen. Daarna komt er een gesprek met Peet Mercus en de verenigingen die mee willen werken aan 
het project. Het plan wordt op 8 december besproken met de scholen. 
 
 
Overleg met Hilverbeheer en ontwikkeling 
Het DB van de Sportraad heeft op 24 april een gesprek gehad met Wiet van Meel van Hilverbeheer en 
ontwikkeling. Onze insteek was om te bekijken in hoeverre er mogelijkheden lagen om meer financiële 
speelruimte te creëren voor het uitrollen van de speerpunten van de sportvisie. 
 
We hebben een goed gesprek gehad over hoe we zo’n proces in moeten steken.  
 
 
Jeu de boules banen in Esbeek 
Op het sportpark in Esbeek zijn 4 jeu de boules banen aangelegd. 
De jeu de boules club komt onder de vlag van s.v. Tuldania. 
 
 
Hilko 
Hilko heeft laten weten dat ze hebben besloten om per 1 maart 2018 te stoppen met korfballen. 
Ze melden zich als vereniging af als lid van de Sportraad. 
 
 
Sportvisie 
Wethouder Roks heeft laten weten dat er ook voor 2018 weer € 8000 begroot is voor het uitwerken 
van de speerpunten van de Sportvisie. 
 
 
 
 


