Verslag vergadering d.d. 6 mei 2019
Aanwezig:

Edwin Kleiboer, Mark Kleinheerenbrink, Guus Buijlinckx (s.v. Tuldania),
Tjalle Hoogsteen (Sportcoach / Hita ’79), Karin Schepers (Sportdorp),
Dick Nijenhuis (Hilvaria), Frans van Kempen (VC de Hilver),
Effie de Haan (Gemeente), Corné van den Hout (DTV Zandligt),
Ronald van Kouteren (Avanti Turnivo), Jan Bols (Golfclub Midden-Brabant),
Chris Heutinck (Hockey Club Hilvarenbeek), Ine van Liempd (Beweeg Buro),
Helmi van der Loo (SSB 60+).

Afwezig met bericht:

Jan Vlasblom (HTC De Ypelaer), Antoon van de Sande (SVSOS),
Jochem Meulesteen (HTC De Ypelaer).

1. Opening
Edwin Kleiboer heet iedereen van harte welkom en doet even een kennismakingsrondje omdat er veel
nieuwe gezichten zijn.
2. Notulen van de vergadering van
Chris Heutinck excuseert zich voor het feit dat hij zich voor de vorige vergadering niet afgemeld heeft.
De notulen worden verder goedgekeurd.
3. Mededelingen
De door de gemeente toegezegde bijdrage van € 8000 voor 2019 is inmiddels ontvangen.
Edwin Kleiboer heeft contact gehad met Danny Meuken in het kader van de Rabobank
clubondersteuning. Het is de bedoeling dat hij goed in gesprek gaat met de verenigingen om te
achterhalen wat er nu precies voor problemen leven binnen de verenigingen.
VC De Hilver en DTV Zandligt bieden zich aan om mee te doen.
Het project wordt gefinancierd door de Rabobank.
Het is de bedoeling om in clusters van enkele verenigingen te gaan werken.
De doelstelling is om te achterhalen wat er de komende jaren nodig is aan verenigingsondersteuning.
4. Buurtsportcoach
Verenigingsondersteuning
Tuldania heeft aangegeven aan het begin van het komende seizoen te willen starten.
De overige verenigingen worden opgeroepen om zich te melden bij Tjalle Hoogsteen als ze interesse
hebben in de pedagogische ondersteuning van hun trainers.
Kwetsbare ouderen
Ine van Liempd is in februari begonnen als buitsportcoach voor kwetsbare senioren (70+).
Ze is momenteel bezig met inventariseren en de mensen activeren.
Koningsspelen
Tjalle Hoogsteen heeft veel positieve reacties gehad naar aanleiding van de Koningsspelen.
Ze hopen op een vervolg.
Sjors Sportief
Er is een definitief akkoord voor Sjors Sportief en Creatief.
Er komt binnenkort een informatiebrief.
De ambitie is om in het 2e jaar ook Max Sportief te gaan doen voor de senioren.

De ambitie is om komend schooljaar te starten.
Als het boekje gedrukt is kunnen de verenigingen altijd hun pagina op de website nog aanpassen.
Sportcoaches
Het project sportcoaches gaat definitief door. Dat betekent concreet dat de sportcoaches in elk geval
de komende 3 schooljaren nog actief zullen zijn. Alle betrokkenen zijn heel erg tevreden over de gang
van zaken. Daar zijn we blij mee.
5. Sportdorp Hilvarenbeek
Kinderen
De MRT-trajecten in Biest-Houtakker en Haghorst zijn afgerond. In Esbeek loopt het nog.
Komend schooljaar zijn de basisscholen in Hilvarenbeek en Diessen aan de beurt.
Na de zomer wordt gestart met de voorbereidingen voor de MQ-test.
De sportcoaches gaan de MQ-test voor groep 3 tot en met 8 uitvoeren in oktober en april.
Dit geeft een beeld van de ontwikkeling van de kinderen ten opzichte van het landelijk beeld.
De resultaten zullen worden gepresenteerd in de vergadering van de Sportraad.
Aangepast sporten
Dit wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het steunpunt aangepast sporten.
We kunnen 42 trajecten aanbieden om mensen te begeleiden naar sport op maat.
Op 5 juni is er een bijeenkomst met diverse instanties.
De dorpsondersteuners zijn erg betrokken.
Het wordt een traject van de lange adem.
Het probleem blijft om de mensen te vinden.
Er wordt voorgesteld om een interview met Helmi van der Loo en Mieke Couwenberg in de Hilverbode
te plaatsen.
Senioren
De senioren kunnen we onderverdelen in 3 groepen:
1) 55-67 jaar de werkende actieve senioren
2) 67+ actieve senioren
3) Kwetsbare senioren
In het kader van Sportdorp wil KBO Hilvarenbeek activiteiten gaan toevoegen aan hun pakket.
Er komt een behoeftepeiling onder alle senioren in de gemeente Hilvarenbeek.
Deze wordt in mei verstuurd, samen met het boekje voor de zomerschool.
Voor 1 juli moet alles ingeleverd zijn.
Op 6, 7 en 8 oktober worden door de KBO in Biest-Houtakker en Diessen weer ouderen getest op
mentaal en sportief gebied. In 2020 zal dat in Esbeek en Haghorst gebeuren en in 2021 weer in
Hilvarenbeek. Jac Linnemans trekt deze kar.
6. Lokaal Sportakkoord 2019
Onlangs is het landelijk sport akkoord getekend en de gemeente heeft 5 weken geleden te horen
gekregen dat ze geld aan konden vragen. Omdat in onze ogen de sportvisie in combinatie met het
verhaal van Sportdorp voldoende was om een uitvoeringsbudget aan te vragen, hebben we dit via de
gemeente gedaan. Deze aanvraag is helaas niet gehonoreerd. Jan Vlasblom gaat uitzoeken wat daar
de reden voor geweest is.
Daarna is een aanvraag ingediend voor een sportformateur en die aanvraag is wel goed gekeurd.
Daarvoor komt een budget van € 15.000 beschikbaar.

Edwin Kleiboer en Jan Vlasblom hebben op maandagmiddag 6 mei overleg gehad met de gemeenten
Oisterwijk, Goirle en Hilvarenbeek om te kijken of een regionaal sportakkoord gemaakt kan worden
om meer daadkrachtig te kunnen worden. Ook Effie de Haan was daarbij aanwezig.
Iedereen stond daar positief tegenover. Het streven is om samen één sportformateur aan te stellen.
Zowel Goirle als Oisterwijk hebben geen Sportraad.
7. Nationale Sportweek 2019
Van 20 tot en met 29 september wordt de Nationale Sport Week gehouden.
We gaan daarin speciale aandacht schenken aan het sporten voor senioren.
De volgende organisaties hebben aangegeven daaraan mee te willen werken:
- Tuldania - Esbeek
- SVSOS - Biest-Houtakker
- Tafeltennis Hita ‘79 - Hilvarenbeek
- De Dokkelaers - Hilvarenbeek
- HTC de Ypelaer - Hilvarenbeek
- Biks Shots - Hilvarenbeek
- Badmintonclub BCH - Hilvarenbeek
- Golfclub Midden-Brabant - Esbeek
- VC de Hilver - Hilvarenbeek /Diessen/Haghorst
- DTV Zandligt - Diessen
mogelijk: Jeu de boules De onvermoeide - Diessen
Senioren organisaties:
- SSB60+
- KBO Hilvarenbeek
Kwetsbare ouderen:
- Beweegmix
Sportscholen:
- Multifit - Hilvarenbeek
- Laco - Hilvarenbeek
- mogelijk Laco - Hilvarenbeek
- mogelijk BFit013 - Hilvarenbeek
Mogelijk Hercules Diessen eigen activiteiten
Accommodatie:
- ook gebruik hockeyvelden (Hockeyclub H'beek)
Evenement:
- mogelijk aansluiten Bikse Triathlon voor senioren
De kick-off sessie zal op 28 of 29 mei of 3 juni zijn.
De uitnodiging in verband met de voorbereiding voor deze sessie volgt op korte termijn.
Effie de Haan zal Hilvarenbeek aanmelden voor de Nationale Sport Week.
Hierdoor krijgen we mogelijk nog wat extra promotie.
8. Workshop vertrouwenscontactpersonen
Er hebben zich inmiddels 7 mensen aangemeld. Guus Buijlinckx zal nog een reminder versturen.

9. Evaluatie Collecte Fonds Gehandicaptensport
De Collecte Fonds Gehandicaptensport heeft dit jaar € 1761,07 opgebracht.
Door een nieuwe regeling komt dit jaar maar liefst 50% van de opbrengst beschikbaar voor het
Platform Gehandicapten Beleid Hilvarenbeek-Diessen. Voorheen was dit 25%.
Alle verenigingen worden bedankt voor hun bijdrage.
In alle bussen die waren uitgezet in de diverse kantines zat geld.
Edwin Kleiboer is positief over de gang van zaken.
Voor volgend jaar gaat hij uitzoeken of het mogelijk is om te pinnen.
10. Uit de verenigingen / Rondvraag
Frans van Kempen weet te melden dat er in week 35 een verenigingsuitgave van de Hilverbode komt.
Dit is op 24 augustus.
VC De Hilver is nog steeds op zoek naar een secretaris of een penningmeester.
Het IVA-verhaal wordt na de zomervakantie opgepakt.
DTV Zandligt is bezig met het opzetten van nieuwe activiteiten speciaal voor 60-plussers.
In het kader van het recht van opstal wist Corné van den Hout te melden dat DTV Zandligt het
kadaster op bezoek gehad heeft om het een en ander in te meten.
Tjalle Hoogsteen meldt dat HITA ’79 in het kader van hun 40-jairg bestaan HilverPingPong organiseert
in alle kernen. Het toernooi in Biest-Houtakker zit al vol. In alle andere kernen is nog voldoende
ruimte.
11. Sluiting
Edwin Kleiboer bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Data voor de volgende vergaderingen
Maandag 26 augustus
20.30 uur
Maandag 16 september
20.00 uur
Maandag 21 oktober
20.30 uur
Dinsdag 12 november
20.00 uur
Maandag 16 december
20.30 uur
Dinsdag 21 januari 2020
20.00 uur
Vrijdag 31 januari 2020
20.00 uur
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Voorzitter Edwin Kleiboer

Secretaris Guus Buijlinckx

