
 Verslag vergadering d.d. 12 maart 2019  

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

Guus Buijlinckx (s.v. Tuldania), Tjalle Hoogsteen (Sportcoach / Hita ’79),  
Dick Nijenhuis (Hilvaria), Karin Schepers (Sportdorp),  
Tim Verheggen (Tussenheid / Hita ’79), Antoon van de Sande (SVSOS),  
Frans van Kempen (VC de Hilver), Jan Posthumus (Beweeg Buro), 
Julian van de Sande (Biks Shots), Rob Hitzert (Biks Shots). 

 
 
Afwezig met bericht: Effie de Haan (Gemeente), Jochem Meulensteen (HTC De Ypelaer), 

Henk Schottert (Biks Shots), Ger van Hest (EDN ’56), 
Corné van den Hout (DTV Zandligt), Ronald van Kouteren (Avanti Turnivo). 

                                                                  

1.  Opening 
Omdat Edwin Kleiboer pas later aanwezig kan zijn, neemt Jan Vlasblom de taak van voorzitter op zich en 
heet iedereen welkom. In het bijzonder Jan Posthumus en Julian van de Sande. 
 
 
2.  Notulen van de vergadering van 20 november 2018 
Edwin Kleiboer neemt contact op met Sanne Abrahams om het IVA-verhaal verder af te stemmen. 
Er komt een bijeenkomst voor de vertrouwenscontactpersonen in de gemeente Hilvarenbeek.  
Edwin Kleiboer vraagt bij Sanne Abrahams na of er al een datum bekend is. 
 
De secretaris wordt bedankt voor het vastleggen. 
 
 
3.  Mededelingen 
Golfclub Midden-Brabant heeft zich aangemeld als lid van de Sportraad. 
Zij zijn met meer dan 800 leden de grootste sportvereniging in de gemeente Hilvarenbeek. 
Jan Bols wordt de afgevaardigde tijdens de vergaderingen van de Sportraad. 
 
Er zijn nieuwe enveloppen aangeschaft. Volgens de aanwezigen heeft dit als consequentie dat de 
secretaris voorlopig nog niet met pensioen kan. 
 
Op vrijdag 29 maart neemt burgemeester Palmen afscheid van Hilvarenbeek.  
Guus Buijlinckx zal de Sportraad vertegenwoordigen. 
 
De gemeente heeft voor 2019 een bedrag van € 8000,00 beschikbaar gesteld. 
Dit zal worden besteed aan de volgende doelen: 
 
€   500,00 voor een voortzetting van het programma Veilig Sportklimaat; 
€ 1000,00 voor de organisatie van meerdere thema-avonden ter kennisvergroting van de sportverenigingen; 
€ 2500,00 voor het opzetten van het kennisprogramma sport in samenwerking met de sportcoach; 
€ 3000,00 voor het opzetten van verenigingsondersteuning in samenwerking met het Beweeg Buro; 
€ 1000,00 voor het versterken van de huidige communicatie rondom de Sportraad.  
 
 
  



4.  Buurtsportcoach 
Op 1 maart is Ine van Liempd als nieuwe buurtsportcoach gestart.  
Zij gaat de doelgroep ouderen in beeld brengen.  
Het is de bedoeling dat er in elke kern activiteiten ontplooid worden.  
Daarnaast gaat zij verenigingen stimuleren om nieuw sportaanbod te creëren.  
 
Er komen steeds meer verenigingen die tijdens schooltijd meewerken aan de sportlessen. 
De verenigingen kunnen de sportcoaches gebruiken om binnen te komen in de scholen.  
Ook kunnen de sportcoaches worden betrokken bij het opzetten van toernooien. 
 
De Koningsspelen komen eraan. Op 25 maart is de laatste vergadering van de werkgroep. 
 
Tjalle Hoogsteen geeft een presentatie van het plan voor de verenigingsondersteuning zoals dat door het 
Beweeg Buro wordt voorgesteld. Deze presentie zal met de notulen worden meegestuurd. 
 
Het is de bedoeling dat de buurtsportcoach de trainers on the job 1 op 1 gaat begeleiden tijdens de 
trainingen bij de vereniging. VC de Hilver en s.v. Tuldania geven aan dat zij graag als pilot willen starten. 
Het Beweeg Buro moet nog op zoek naar een buurtsportcoach die het verhaal verder in gaat vullen. 
 
 
5.  Voorjaarsnota 
Het belangrijkste is dat de buurtsportcoaches doorgaan. 
Er is toegezegd dat er jaarlijks € 8.000 voor de Sportraad beschikbaar blijft. 
 
  
6.  Lokaal Sportakkoord 
Zie punt 7. 
 
 
7.  Sportdorp Hilvarenbeek 
In maart gaat de eerste nieuwsbrief de deur uit. In de nieuwsbrief komen de 6 speerpunten van Sportdorp 
Hilvarenbeek aan de orde. 
 
Sjors Sportief wacht nog op goedkeuring van de bijdrage door de gemeente. 
 
Steunpunt Aangepast Sporten kan eventueel ook bij de verenigingen ondersteuning bieden. 
 
De behoeftepeiling voor senioren gaat mee met het boekje voor de zomerschool. 
Mogelijk kunnen we de Nationale Sportweek in 2019 inzetten op seniorensport. 
 
Karin Schepers gaat een nulmeting houden onder de verenigingen. 
Het invulformulier zal met de notulen worden meegestuurd. 
 
Er gebeurt heel veel op het terrein van Sportdorp Hilvarenbeek. 
De nieuwsbrief zal met de notulen worden meegestuurd. 
 
Het is zaak om dit te gaan borgen vanuit de gemeente. 
Mogelijk kunnen we een steun in de rug krijgen vanuit het Nationaal Sportakkoord. 
Het is mogelijk om 3 jaar lang € 10.000 te krijgen om het sportprogramma verder in te vullen. 
De aanvraag moet dan wel vóór 10 april 2019 worden ingediend door de gemeente. 
Verder is het mogelijk om voor € 15.000 een Sportformateur te benoemen. 
 
De website https://breda-actief.nl/ is een mooi voorbeeld van een website voor alle sportaanbod, maar daar 
hangt een behoorlijk prijskaartje aan. 
 
 
  



8.  Presentatie Biks Shots over ervaringen met de training Positief Coachen 
Julian van de Sande is lid van de technische commissie van Biks Shots en hij komt iets vertellen over het 
traject Positief Coachen dat door een aantal leiders en trainers van Biks Shots in gevolgd. 
 
Allereerst heeft de technische commissie een gesprek gehad met Bart Raijmakers die als externe 
trajectbegeleider bij het project betrokken was. 
 
Daarna zijn er 2 avonden geweest waarbij ook leiders en trainers aanwezig waren. 
Daarbij is gesproken over Veilig Sportklimaat en Positief Coachen. 
 
In april 2018 is het traject afgerond. 
Biks Shots gaat nu verder met de training coach de coach. 
 
Biks Shots roept de andere verenigingen op om ook gebruik te maken van het Positief Coachen traject. 
De Sportraad heeft hier budget voor beschikbaar, dus voor de verenigingen zijn er geen kosten aan verbonden. 
 
Als verenigingen nog vragen hebben, dan kunnen ze via de mail contact opnemen met Julian van de 
Sande via tc@biksshots.nl. 
 
De documenten van het Positief Coachen traject zoals deze zijn opgesteld door Bart Raijmakers zullen als 
bijlage bij de notulen worden meegestuurd. 
  
 
9.  Welke vragen leven er bij de verenigingen 
Edwin Kleiboer heeft bij de Rabobank een pitch gedaan om iemand de vraag achter de vraag naar boven 
te laten halen bij de verenigingen. We moeten voor 21 maart aan de Rabobank laten weten of we akkoord 
zijn met hun voorstel. Danny Meuken gaat dit project uitvoeren. 
 
Jan Vlasblom stelt voor om een thema-avond verenigingsscheidsrechter te houden voor alle verenigingen. 
Hij is sinds kort lid van een nieuw opgerichte internationale organisatie voor arbitrage en wil zo’n avond 
graag als pilot organiseren in Hilvarenbeek. Daarbij zou dan ook een internationale scheidsrechter 
aanwezig kunnen zijn. 
 
 
10. Evaluatie Sportgala 
Het was een grandioze avond. 
De Kahoot! quiz is goed ontvangen. 
Proberen om andere genomineerden te vinden. We vissen nu vaak in dezelfde vijver. 
Mogelijk zou de sportiefste school een nieuwe prijs kunnen zijn. 
Er zijn aanzienlijk meer stemmen uitgebracht dan de voorgaande jaren. 
VLOHradio kan eventueel ook spots uitzenden in de aanloop naar het Sportgala. 
 
 
11. Collecte Gehandicapten Sport 
De Collecte Gehandicapten Sport wordt dit jaar gehouden van 31 maart tot en met 6 april. 
De mail is de deur uit en de eerste reacties zijn ontvangen. 
Amarant gaat ook weer voor de nodige collectanten zorgen. 
 
Er wordt voorgesteld om ook een collectebus bij Hercules in Diessen en bij Van Gool Sport neer te zetten. 
 
Dick Nijenhuis zou graag een stukje tekst willen ontvangen dat hij op de website van Hilvaria kan plaatsen. 
Edwin Kleiboer gaat ervoor zorgen dat alle verenigingen dit krijgen. 
 
 
12. Uit de verenigingen / Rondvraag 
VC De Hilver is nog steeds op zoek naar een nieuwe penningmeester. 
 
Hita ’79 gaat dit jaar in het kader van hun 40-jarig bestaan een aantal evenementen organiseren in de 
kernen en een Open Beeks Kampioenschap. 
 



 
13. Sluiting 
Jan Vlasblom sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje aan de bar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data voor de volgende vergaderingen 
Maandag 15 april   20.30 uur Dagelijks bestuur Elckerlyc 
Maandag 6 mei   20.00 uur Bestuursvergadering Elckerlyc 
Maandag 26 augustus   20.30 uur Dagelijks bestuur Elckerlyc 
Maandag 16 september  20.00 uur Bestuursvergadering Elckerlyc 
Maandag 21 oktober   20.30 uur Dagelijks bestuur Elckerlyc 
Dinsdag 12 november  20.00 uur Bestuursvergadering Elckerlyc 
Maandag 16 december   20.30 uur Dagelijks bestuur Elckerlyc 
Dinsdag 21 januari 2020 20.00 uur Jaarvergadering Elckerlyc 
Vrijdag 31 januari 2020  20.00 uur  Sportgala   Elckerlyc 
 

 

 

__________________________    ______________________________ 
  
Voorzitter Edwin Kleiboer     Secretaris Guus Buijlinckx 
 


