
 Verslag vergadering d.d. 16 september 2019  

 
Aanwezig: Edwin Kleiboer, Mark Kleinheerenbrink, Guus Buijlinckx (s.v. Tuldania), 

Alexander de Jonge (HTC De Ypelaer), Corné van den Hout (DTV Zandligt), 
 Antoon van de Sande (SVSOS), Ronald van Kouteren (Avanti Turnivo), 
 Frans Bruinsma (RKDSV), Tjalle Hoogsteen (Sportcoach / Hita ’79),  

Karin Schepers (Sportdorp), Henk Schottert (Biks Shots), 
Effie de Haan (Gemeente). 
 

Afwezig met bericht: Jan Vlasblom (HTC De Ypelaer), Leo Harpe (BCH), Dick Nijenhuis (Hilvaria),  
Helmi van der Loo (SSB 60+), Chris Heutinck (Hockey Club Hilvarenbeek).                        

                                                                  

1.  Opening 
Edwin Kleiboer opent de vergadering met een woord van welkom en een kort voorstelrondje. 
 
 
2.  Notulen van de vergadering van 6 mei 2019  
De Vitaliteitsdagen zijn op 7 november bij Ome Toon in Biest-Houtakker en op 8 november bij 
Hercules in Diessen. 
 
 
3.  Mededelingen 
De collecte van het Fonds Gehandicaptensport is van 29 maart tot en met 4 april 2020. 
 
 
4.  Masterclass Vrijwilligersmanagement 
De Rabobank gaat een Masterclass Vrijwilligersmanagement geven. Het is een breed 
trainingsprogramma voor behoud van vrijwilligers. De masterclass vindt plaats op 24 oktober 2019 en 
5 maart 2020 van 19.30 - 21.30 uur bij de Rabobank in Hilvarenbeek. 
 
Er hebben zich inmiddels 3 verenigingen aangemeld en er is plaats voor maximaal 8 verenigingen. 
Opgeven is mogelijk tot en met 27 september 2019. 
 
 
5.  Bijeenkomst verenigingen met een eigen accommodatie 
Er zijn 3 afgevaardigden van de Verenigingsraad Diessen aanwezig, een stichting die de belangen 
behartigt van de Diessense verenigingen. Regelmatig wordt er iets georganiseerd voor de 
verenigingen. Deze keer wordt dat een avond over inbraakpreventie voor verenigingen met een eigen 
accommodatie. Het wordt een workshop waaraan maximaal 20 personen deel kunnen nemen. Ook is 
het mogelijk om een sterkte / zwakte analyse van de eigen accommodatie te laten maken. Deze 
avond wordt gehouden op woensdag 13 november 2019. De kosten voor de avond bedragen 
ongeveer € 1000,00 en de vraag is of de Sportraad daar eventueel ook een financiële bijdrage aan 
zou kunnen leveren. 
 
Guus Buijlinckx zal bij de leden van de Sportraad informeren of er interesse is. 
Op 23 september zal hij de Verenigingsraad Diessen laten weten welke verenigingen mee willen 
doen. 
 
De Sportraad heeft dit jaar een budget voor het opzetten van enkele thema-avonden, dus een 
financiële bijdrage moet mogelijk zijn. 
 
  



6.  Buurtsportcoach 
Het schooljaar is weer begonnen.  
Zowel de basisscholen als de kinderopvang hebben extra uren aangevraagd. 
Sjors Sportief is gelanceerd. De inschrijvingen lopen heel goed. Inmiddels zijn er 367 aanmeldingen, 
waarvan 262 voor sportactiviteiten.  
 
In februari worden nogmaals alle scholen bezocht met de mascotte. 
Rond de Kerst komt er een flyer met nieuw aanbod. 
Volgens de organisatie loopt het heel goed. 
Een volgende stap is het inventariseren van wat het oplevert. 
Behoud is natuurlijk ook belangrijk. 
 
Bij de Hockeyclub en s.v. Tuldania wordt op dit moment gewerkt aan de pedagogische ondersteuning 
van de jeugdcoaches. Bij s.v. Tuldania wordt dit gedaan door Cecile van Dal. Met name de jonge 
trainers worden begeleid op pedagogisch vlak, niet op technische zaken. 
Er is nog ruimte voor meer verenigingen. 
 
 
7.  Sportdorp Hilvarenbeek 
Sportdorp heeft jaar 1 afgerond en gerapporteerd. 
 

a) Kinderen 
Dit schooljaar wordt er weer op 3 basisscholen een MRT-meting uitgevoerd. Vorig jaar is 30% 
van de kleuters in aanmerking gekomen voor ondersteuning. De communicatie is erg 
belangrijk in dit traject. Dit schooljaar wordt op alle 7 scholen groep 2 getest. 
Bij MRT gaat men in gesprek met de ouders en er wordt een advies voor sportkeuze gegeven.  
 
Voor de groepen 3 tot en met 8 wordt dit jaar de MQ-test gehouden op alle basisscholen. 
Deze test biedt inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de motoriek. De eerste meting 
is na de herfstvakantie en de tweede in april 2020. 
 

b) Aangepast Sporten 
Er lopen inmiddels 12 trajecten voor aangepast sporten. 
 

c) Senioren 
In juli is via het maandblad van de KBO een behoeftepeiling gehouden. Daarbij zijn 1500 
enquêtes uitgezet. Daarvan zijn er 171 teruggekomen. Dat is 11,5% en blijkbaar best veel. 
Fietsen, wandelen en fitness worden het meeste genoemd. 
 
Op 7 en 8 november worden de vitaliteitsdagen gehouden in samenwerking met  
KBO Brabant, die ook een deel financieren. Verder wordt er aan meegewerkt door  
KBO Hilvarenbeek, KBO Diessen, SSB 60+ en Sportdorp Hilvarenbeek.  
 
Op 17 oktober is er een lezing in Hercules over blauwe zones. 
Er komt een stand van de Sportraad om het sportaanbod van de verenigingen uit te dragen. 
 

De stuurgroep moet voor het 2e jaar Sportdorp weer een keer bij elkaar komen. 
 
 
8.  Nationale Sportweek 
Vrijdag 20 september om 08.45 uur is de opening van de Nationale Sportweek bij Multifit door 
wethouder Overmans. Via de KBO’s zijn er 2500 boekjes verspreid. 
In mei/juni met de verenigingen begonnen. De aanbieders zijn sportverenigingen maar ook 
commerciële aanbieders. Er is voor ieder wat wils. In totaal zijn er 72 activiteiten. 
De deelname wordt gemeten. Het is de bedoeling om de senioren vast te houden met een vervolg 
aanbod. De promotie loopt en er wordt een aftermovie gemaakt voor social media en een lange versie 
voor Beek TV. 
  



9.  Lokaal Sportakkoord 2019 
De wethouder wil graag samenwerken met Goirle en Oisterwijk. We moeten voor 8 oktober klaar zijn. 
Als het niet opschiet gaat Hilvarenbeek alleen een aanvraag indienen. 
 
Het is de bedoeling om een sportformateur aan te stellen om het proces in te richten. Daarvoor is een 
budget van € 15.000 beschikbaar. Vervolgens is er voor 2 jaar een uitvoeringsbudget van 2 x € 10.000. 
 
De Sportvisie kan simpel omgezet worden naar een Lokaal Sportakkoord.  
Ons advies aan de gemeente: Blijf lokaal en bekijk daarna wat er regionaal mogelijk is. 
 
 
10. Veilig Sportklimaat 
De training voor vertrouwenscontactpersonen willen we aan laten sluiten bij de week tegen 
kindermishandeling. Als datum wordt gekozen voor 16 november. De uitnodiging zal door de 
gemeente worden verzorgd. 
 
De afspraak over IVA moet nog gemaakt worden. Daar gaat Effie de Haan achteraan. 
 
 
11. Social Return in de Roodloop 
Met Laco zijn afspraken gemaakt over social return. Zij hebben een maatschappelijke functie en 
kunnen voor bepaalde doelgroepen bijvoorbeeld ruimte beschikbaar stellen  
 
Effie de Haan gaat over de contacten met Laco voor specifieke evenementen. 
 
 
12. Uit de verenigingen / Rondvraag 
Effie de Haan heeft een poster bij over eerlijk ID. 
Deze kan door de aanwezigen worden meegenomen. 
 
RKDSV heeft bij de gemeente een regeninstallatie aangevraagd, maar de gemeente wil daar op dit 
moment niet aan meewerken omdat alle nieuwe initiatieven door de gemeenteraad op hold gezet zijn 
omdat de gemeente financieel in zwaar weer dreigt te komen. De Sportraad heeft op dit moment geen 
invloed op deze discussie omdat dit iets is tussen de raad en het college. 
 
Mogelijk kan het Tivolifonds uit Tilburg uitkomst bieden. 
 
Op 25 oktober houdt Hita ‘79 in het kader van hun jubileum het Open Biks Kampioenschap bij Ome 
Toon in Biest-Houtakker. 
 
Vanuit de Hockeyclub is de vraag gekomen of er bij de andere verenigingen interesse is voor het 
opzetten van een cursus Sport-EHBO. De aanwezige verenigingen hebben daar geen interesse in. 
 
In Middelbeers wordt op zaterdag van 9.00-14.30 uur een EBHO-cursus gegeven die speciaal gericht 
is op kinderen. 
 
Ronald van Kouteren meldt zich al vast af voor de volgende vergadering. 
 
Tijdens de vergadering zijn er klachten geuit over de bezorging van De Hilverbode. 
Effie de Haan roept de verenigingen op om hun bezorgklachten te melden via de volgende link: 
 
https://verspreidingsklachten.nl/klachtenformulier/index.php?clid=1&clnm=VWl0Z2V2ZXJpaiBFTSBkZSBKb25n 
 
 
13. Sluiting 
Edwin Kleiboer vraagt de aanwezige verenigingen om collega verenigingen aan te spreken om 
aanwezig te zijn bij de vergaderingen van de Sportraad. Help ons om de Sportvisie nog meer 
draagvlak te geven. 
 
 
  



Data voor de volgende vergaderingen 
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 
 


