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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 ook nog een overleg gehad met de wethouder Gerrit Overmans om 
de lopende zaken door te nemen.  
 
Tijdens de jaarvergadering van 2018 werd besloten om in het vervolg alle vergaderingen in Elckerlyc 
te houden. Ook werd tijdens de jaarvergadering afscheid genomen van Rob Derks als voorzitter van 
de Sportraad. 
 

 
Opzeggingen 
Judo Vereniging Hilvarenbeek is gestopt en gaat op in de stichting JVH.  
Zij hebben het lidmaatschap van de Sportraad opgezegd. 
 
WSC heeft laten weten dat hun vereniging de afgelopen 2 jaar alleen nog maar op papier bestaat en 
dat ze daarom hun lidmaatschap van de Sportraad opzeggen. 
 
 
Sportprijzen 
Op vrijdag 19 januari werden tijdens het Sportgala de sportprijzen van 2017 uitgereikt.  
 
De winnaars waren: 
 
Sportvrijwilliger  Ad Smolders 
Sporter   Danique Timmermans 
Sportploeg  Biks Shots U16-1 
Sporttalent  Martijn Weber 
Gehandicaptensport Pieter Vriens 
Sportvereniging  Stichting Beachvolleybal Hilvarenbeek 
 
De Rabobank Clubkas Campagne heeft € 178,20 opgebracht voor de organisatie van het Sportgala.  
 
Tijdens de jaarvergadering is besloten om de contributie van de Sportraad te verhogen om de 
organisatie van het Sportgala de komende jaren ook financieel mogelijk te maken. 
 
 
Effie de Haan, beleidsadviseur jeugd en gezondheid 
Effie de Haan is met ingang van 1 januari 2018 begonnen bij de gemeente als beleidsadviseur jeugd 
en gezondheid en heeft ook de sport onder haar hoede.   
 
 
Combinatiefunctionaris 
In de vergadering van mei hebben we afscheid genomen van Harold van Rijswijk die 6 jaar lang als 
buurtsport coach gewerkt heeft. Hij is al die jaren trouw aanwezig geweest bij de vergaderingen van 
de Sportraad. De gemeente stopt de samenwerking met Contour de Twern voor wat betreft de inzet 
van de combinatiefunctionarissen.  
 
 
Collecte Gehandicapten Sport 
De collecte Gehandicapten Sport is dit jaar een succes geweest. In samenwerking met Amarant zijn 
er ongeveer 30 collectebussen rondgegaan. Er werd in totaal € 2087,75 opgehaald, waarvan € 521,94 
kan worden besteed in de gemeente Hilvarenbeek.  
 
Edwin Kleiboer heeft de organisatie overgenomen van Antoon van de Sande.  



Recht van opstal 
RSV Wilhelmina heeft het recht van Opstal geregeld.  
 
In Biest-Houtakker hebben SVSOS, TOB en De Gemeynt een brief van de notaris gehad met 
betrekking tot het recht van opstal. 
 
De hockeyclub heeft besloten om af te zien van het recht van opstal omdat ze er geen voordeel in 
zien en de gemeente niet op kosten willen jagen. 
 
In de vergadering van november wordt besloten om als Sportraad een streep te zetten onder het 
verhaal van het recht van opstal.  
 
 
Nieuwe binnensportaccommodatie De Roodloop 
In januari 2018 besloot de gemeenteraad dat er nieuwe plannen gemaakt moesten worden voor de 
exploitatie van de nieuwe binnensportaccommodatie. Vervolgens zijn er 8 varianten uitgewerkt.  
Na een hoop gedoe werd uiteindelijk toch besloten om met Laco in zee te gaan 
 
Mark Storms is de nieuwe vestigingsmanager van Laco. Hij was in de vergadering van september 
aanwezig om kennis te maken met de Sportraad. Volgens hem heeft Hilvarenbeek als relatief kleine 
gemeente het mooi voor elkaar met zo’n accommodatie. 
 
Op 1 oktober zijn het zwembad en de sporthal overgegaan naar de nieuwe locatie.  
Op de oude locatie blijven de fitness en de fysio voorlopig nog open, de rest zit op slot. 
 
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 zondag 28 oktober heeft de officiële opening plaats gevonden met een open dag voor alle 
geïnteresseerden. Deze is best aardig bezocht, maar er had wat meer jeugd aanwezig mogen zijn. 
Helaas was het te koud. Al met al was het een geslaagde dag.  
 

Bestuur Sportraad 
Edwin Kleiboer heeft in 2018 als waarnemend voorzitter de vergaderingen van de Sportraad geleid. 
In de vergadering van september is besloten om Edwin Kleiboer tijdens de jaarvergadering voor te 
dragen als nieuwe voorzitter van de Sportraad. 
 
 
Brochure Sport- en beweegaanbod 60+ 
Helmi van der Loo heeft hard getrokken aan de brochure voor de ouderensport.  
Het boekje is eind mei ingepakt en verspreid samen met het boekje voor de Zomerschool en het 
inschrijfformulier voor de Fittest. 
 
 
AVG 
Sinds 2018 is de Sportraad Hilvarenbeek ook AVG-proof. 
 
 
Veilig Sportklimaat / Vertrouwenscontactpersonen 
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 en wil in 
samenwerking met de Sportraad het project Veilig Sportklimaat verder uit gaan rollen. 

 
We hebben geïnventariseerd welke verenigingen er al met een vertrouwenscontactpersoon werken. 
Sanne Abrahams gaat een bijeenkomst organiseren met alle vertrouwenscontactpersonen uit de 
gemeente. Verder wil ze een training voor bestaande en nieuwe vertrouwenscontactpersonen 
opzetten.  
 
De buurtondersteuner in Esbeek gaat de taak van vertrouwenspersoon voor de Esbeekse 
verenigingen invullen. Dit idee zal ook worden besproken met de buurtondersteuners in Biest-
Houtakker en Haghorst. 
 
 
  



Sporten op de basisscholen 
In het kader van de Sportvisie heeft het Beweeg Buro begin 2018 opdracht gekregen om als een soort 
kwartiermakers voor het sporten op de basisscholen een uitvoeringsprogramma op te stellen.  
 
Op de basisscholen wordt 2 x 45 minuten per week sportles gegeven. Met ingang van het schooljaar 
2018-2019 wordt een van die lessen door een sportcoach van het Beweeg Buro gegeven. Dit geldt 
voor de groepen 1 tot en met 8 voor alle basisscholen van de gemeente Hilvarenbeek.  
De ervaringen zijn zeer goed. De kinderopvang is ook zeer tevreden. De kinderen kijken uit naar de 
gymlessen met de sportcoach. De afspraken liggen vast tot en met december 2019. De insteek is om 
er ook na 2019 mee door te gaan. 

 
Het was de bedoeling om te starten met de Kleine Kernen, maar het plan is meteen op alle scholen 
binnen de gemeente uitgerold. 
 
Tjalle Hoogsteen is de contactpersoon voor als de verenigingen iets op de scholen willen doen.  
Hij is ook de coördinator voor de sportcoaches en zet buitenschoolse evenementen op. 

 
Het budget wordt beschikbaar gesteld vanuit de gemeente, de basisscholen en de BSO’s. 
 
Er wordt 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. 
 
 
Rabo-trajecten in de Kleine Kernen 
In de Kleine Kernen zijn de Rabo-trajecten van start gegaan. 
 
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.  
 
In Haghorst loopt een project over samenwerking tussen de verenigingen.  
Dit project wordt geleid door Bas IJpelaar van SSNB. 
 
In Esbeek loopt een project met als doel het behouden van een teamsport voor het dorp.  
Ook hier is Bas IJpelaar de projectleider. 
 
 
Nieuwe wethouder sportzaken 
In de vergadering van september was wethouder Gerrit Overmans aanwezig om zich voor te 
stellen aan de verenigingen. Hij is 5 jaar wethouder geweest in Uden en is nu onder andere 
verantwoordelijk voor het sportbeleid in de gemeente Hilvarenbeek. 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. 
 
 
Fout in onkruidbestrijding 
Een aantal voetbal- en trainingsvelden in de gemeente, zijn na de zomerstop door een fout in de 
onkruidbestrijding onbespeelbaar geworden. Door adequaat optreden van de gemeente is erger 
voorkomen en is er hard gewerkt om alle problemen op te lossen. De velden konden 6 weken niet 
gebruikt worden. Bij de verenigingen waar het trainingsveld onbespeelbaar geworden was, is 
noodverlichting geplaatst een ander veld. De aannemer was gelukkig verzekerd. Uiteindelijk is alles 
weer goed gekomen. 
 
 
Kennismakingsboekje sport voor kinderen 
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.  
 
Het idee is om aan het begin van het schooljaar en eventueel in januari aan alle bassischool 
leerlingen een boekje uit te reiken met het volledige sportaanbod in de gemeente Hilvarenbeek. 



Sportdorp Hilvarenbeek 
Door de inzet van Jan Vlasblom hebben we € 56.000 gekregen voor Sportdorp Hilvarenbeek. 
 
Op zondag 28 oktober tijdens de opening van de nieuwe binnensport accommodatie was de formele 
kick-off. De 3 speerpunten zijn: 
 
1) Kinderen met beweegachterstand 
2) Ouderen 55+ 
3) Mensen met een beperking 
 
Avanti-Turnivo heeft Karin Schepers aangesteld als projectuitvoerder. 
Jan Vlasblom is projectleider en Mark Kleinheerenbrink verzorgt de financiën. 
 
Avanti-Turnivo is al begonnen met de MRT-toets op de basisscholen in Biest-Houtakker en Haghorst. 
Daarbij worden de kinderen uit groep 2 getest op beweegachterstand.  
Daar zijn 6 kinderen uitgekomen die in aanmerking komen voor extra begeleiding. 
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. 
De extra begeleiding wordt betaald vanuit de Sportdorp subsidie. 
Na de kerstvakantie wordt gestart met de basisschool in Esbeek. 
 
Op de basisscholen zal dit schooljaar in de reguliere gymlessen in de groepen 3, 5 en 7 de MQ-test 
worden afgenomen door de sportcoaches. 
 
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. 
 
Het communicatietraject voor Sportdorp Hilvarenbeek is opgestart onder één logo waarmee we ons 
als sportdorp gaan profileren. Het logo is op 28 oktober gepresenteerd. Het logo is naar alle 
verenigingen gestuurd met het verzoek om dit op hun website te plaatsen. 
 
Het is de bedoeling om periodiek een halve pagina in de Hilverbode te vullen met informatie over 
Sportdorp Hilvarenbeek. Eventuele onkosten kunnen worden betaald uit het budget voor Sportdorp.  
 
Er wordt door Karin Schepers een vragenlijst opgesteld die naar alle inwoners van de gemeente 
Hilvarenbeek gestuurd wordt met betrekking tot de sportbehoefte.  
 
De brochure van Sportdorp Hilvarenbeek komt ook in de tasjes die aan de nieuwe inwoners worden 
aangeboden. 
 
 
Boek Hein Kanters over sporten in de gemeente Hilvarenbeek 
Hein Kanters heeft tijdens de opening van de nieuwe binnensportaccommodatie De Roodloop zijn 
boek over twee eeuwen Beekse sporthistorie gepresenteerd. Dit is zeker een aanrader om te lezen. 
 
 
Fittest 
SSB 60+ heeft in het kader van de opening van de nieuwe binnensport accommodatie in 
samenwerking met het ROC op 7, 8 en 9 november een Fittest gehouden waaraan 255 mensen 
hebben deelgenomen. De Fittest is financieel mede mogelijk gemaakt door Thebe Extra en de KBO’s. 
 
De conditie was bij de meeste deelnemers wel in orde, maar lenigheid en kracht lieten te wensen 
over. Het volgende aandachtspunt wordt een Fittest voor speciale groepen. 
 
SSB 60+ gaat 10 weken lang een sport en spel instuif houden. Het is de bedoeling om in het kader 
van Sportdorp Hilvarenbeek het sporten voor ouderen in de Kleine Kernen verder uit te rollen. 
 
 
Uitleg IVA door Novadic-Kentron 
Karin van Gompel van Novadic-Kentron heeft in de vergadering van november uitleg gegeven over 
Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA).  
 
De gemeente gaat in het voorjaar van 2019 een IVA-instructieavond organiseren. 


