
 Verslag vergadering d.d. 12 november 2019  

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

Guus Buijlinckx (s.v. Tuldania), Corné van den Hout (DTV Zandligt), 
Mark van den Akker (DTV Zandligt), Dick Nijenhuis (Hilvaria), 
Antoon van de Sande (SVSOS), Karin Schepers (Sportdorp), 
Tim Verheggen (Hilverportal / Hita ’79), Henk Schottert (Biks Shots). 
 

Afwezig met bericht: Jan Bols (Golfclub Midden-Brabant), Ronald van Kouteren (Avanti Turnivo), 
Helmi van der Loo (SSB 60+), Leo Harpe (BCH),  
Frans van Kempen (VC de Hilver), Tjalle Hoogsteen (Sportcoach / Hita ’79).                      

                                                                  

1.  Opening 
Edwin Kleiboer opent de vergadering met een woord van welkom. 
 
 
2.  Notulen van de vergadering van 16 september 2019 
Dit jaar wordt op alle 7 basisscholen de MRT test gedaan. 
 
Volgens Jan Vlasblom zijn het weer goede notulen en het geeft aan dat er veel gebeurt.  
We lopen met veel zaken voor op andere gemeenten. 
 
Volgens Frans van Kempen had hij zich afgemeld voor de vorige vergadering, maar daar zijn geen 
bewijzen voor gevonden. 
 
De notulen worden verder goedgekeurd met dank aan de notulist.  
 
 
3.  Mededelingen 
Op woensdagavond 13 november wordt door de Verenigingsraad Diessen een avond georganiseerd 
over inbraakpreventie. In totaal hebben 14 verenigingen zich aangemeld. De Sportraad maakt deze 
avond mede mogelijk door een financiële bijdrage.  
 
 
4.  Presentatie Hilverportal 
Hilverportal biedt verenigingen de mogelijkheid om zonder kosten een eigen mini website op te zetten 
met de onderdelen informatie, leden, albums, video’s, evenementen, discussies, bestanden en 
nieuws. Het is een simpel framework en je kunt er na het registreren van je vereniging meteen mee 
aan de slag. 
 
Vanaf 1 september 2019 is Hilverportal echt live en via een link naar de website (PWA – Progressive 
Web App) ook op je telefoon te gebruiken. Deze opent met de agenda met alle evenementen in de 
gemeente Hilvarenbeek. De stichting Hilverportal is opgezet zonder winstoogmerk. 
 
Voor meer informatie kan men terecht bij Tim Verheggen, e-mail timverheggen@gmail.com,  
telefoon 06-21 24 52 39. Hij komt graag langs bij de verenigingen om uitleg te geven. 
 
 
5.  Masterclass Vrijwilligersmanagement 
De Masterclass Vrijwilligersmanagement van de Rabobank is van start gegaan. Antoon van de Sande, 
Henk Schottert en Mark Kleinheerenbrink waren daarbij aanwezig. De eerste avond is als positief 
ervaren. Het was niet hoogdravend maar heel basaal. Er wordt nog een keer een bezoek aan de 
individuele verenigingen gebracht om het actieplan verder uit te werken. In maart 2020 volgt er nog 
een 2e bijeenkomst met alle verenigingen. In de Sportraad vergadering van mei 2020 zal er vanuit de 
deelnemende verenigingen een presentatie van hun bevindingen worden gegeven. 



 
 
6.  Buurtsportcoach 
Tjalle Hoogsteen heeft zich helaas afgemeld voor deze vergadering.  
Edwin Kleiboer neemt de honneurs waar en bespreekt de lopende zaken. 
 
Het bewegingsonderwijs op de basisscholen loopt door. 
 
Sjors Sportief / Creatief heeft inmiddels 441 inschrijvingen opgeleverd, waarvan 320 voor Sjors 
Sportief. In februari 2020 wordt er een flyer uitgebracht met nieuw aanbod. Rond de Kerst zullen de 
verenigingen worden benaderd voor input. Na februari 2020 volgt er een evaluatie om de effecten te 
inventariseren. 
 
De basketbal vereniging wil de pedagogische ondersteuning van de trainers gaan doen.  
Henk Schottert overlegt met Tjalle Hoogsteen hoe ze dit vorm gaan geven.  
 
In verband met de budgetten ziet de Sportraad graag dat dit traject dit jaar nog wordt opgestart. 
 
 
7.  Sportdorp Hilvarenbeek 
Kinderen 
Tot de Kerst lopen er op 4 basisscholen MRT trajecten. In totaal doen hier 17 kinderen aan mee.  
Dat is 16% van de leerlingen uit groep 2. 
 
Op alle 7 basisscholen worden in november MQ-scans uitgevoerd voor alle leerlingen van groep 3 tot 
en met 8. Karin Schepers gaat met Tjalle Hoogsteen bespreken wat de test opgeleverd heeft. 
Er wordt ook gewerkt met een vragenlijst om te achterhalen wat de kinderen nu aan sport doen en wat 
hun wensen zijn. In april 2020 volgt een 2e meeting. Daarna wordt gekeken hoe er verbinding gemaakt 
kan worden met de verenigingen. Het ultieme doel is het zoeken naar een passende sport voor de 
kinderen. 
 
Aangepast sporten 
Op dit moment lopen er 14 trajecten. In november is er weer overleg met het Steunpunt Aangepast 
Sporten. Er komt een nieuwe coach. 
 
Senioren 
Op 7 en 8 november zijn de vitaliteitsdagen gehouden. Op 7 november was dit in Biest-Houtakker 
waar 29 mensen zich hebben laten testen. Dit is ongeveer 25% van de mogelijke deelnemers.  
Op 8 november in Diessen waren er slecht 44 deelnemers, dus hier is werk aan de winkel. 
 
Het waren geslaagde middagen. Alle deelnemers hebben een advies meegekregen. Er was ook een 
arts aanwezig en alles is prima verlopen. Eind november volgt nog een evaluatie. In 2020 worden de 
tests gehouden in Haghorst en Esbeek. 
 
De film van de nationale Sportweek is zelfs gedeeld door NOC*NSF.  
Daarbij bestaat het vermoeden dat Jan Vlasblom daar mogelijk de hand in gehad heeft. 
 
In verband met de volle agenda’s gaat de uitgebreide evaluatie van de Nationale Sportweek met 
inspiratie- en brainstormsessie plaatsvinden in januari 2020. We kunnen dan met deze aftrap goed het 
nieuwe jaar in. De datum volgt zo snel mogelijk!  
De evaluatie op hoofdlijnen zal met de notulen worden meegestuurd. 
 
Er heeft een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden met Jack Kamminga van Sportdorp.  
Karin Schepers is gecomplimenteerd met wat er allemaal al gebeurd is. Tijdens de evaluatie is het 
idee geopperd om het bedrijfsleven ook te betrekken bij de sport. Karin Schepers en Edwin Kleiboer 
gaan dit bespreken. 
 
Op vrijdag 31 januari 2020 komt de stuurgroep weer bij elkaar om de stand van zaken rondom 
Sportdorp Hilvarenbeek en de borging van het traject te bespreken. 
 



 
8.  Lokaal Sportakkoord 
Er is een aanbesteding geweest voor een Sportformateur en op basis van prijs is dit Buro Negen 
geworden. Irma van de Wildenberg gaat de functie van Sportformateur invulling geven.  
Haar e-mailadres is: irma@negen.nl. In eerste instantie wordt gewerkt aan een Lokaal Sportakkoord 
en daarna aan een Regionaal Sportakkoord. We doen al heel veel! 
 
Op maandag 9 december zijn er 2 startbijeenkomsten. ’s Middags van 16.30 – 18.00 uur is dit voor 
vertegenwoordigers van het professionele veld. ’s Avonds van 19.30 – 21.00 uur is dit voor de 
sportverenigingen. Het plan is om te brainstormen om de contouren van het akkoord op te stellen. 
 
Jan Vlasblom heeft gesproken met Toon den Engelse over de mogelijkheden om vanuit NOC*NSF 
verenigingen te ontzorgen bij de energie transitie. Dit gebeurt door een landelijk netwerk van 
begeleiders die betaald worden door NOC*NSF. Er wordt samengewerkt met diverse partners zoals 
SSNB en Sportstroom. Voor de verenigingen is het gratis.  
Uiteraard moeten de verenigingen wel de intentie hebben om iets te gaan doen. 
Het idee is om collectief iets aan te pakken in de gemeente Hilvarenbeek. 
 
Toon den Engelse gaat de verenigingen uitnodigen voor een inspiratie sessie over duurzame sport. 
 
 
9.  Veilig Sportklimaat 
Op zaterdag 21 maart 2020 wordt van 09.00 – 16.00 uur bij Hercules in Diessen een training 
georganiseerd voor vertrouwenscontactpersonen. Er komt nog een uitnodiging vanuit de gemeente 
naar de verenigingen. 
 
 
10. IVA training 
Op donderdag 23 januari 2020 wordt om 19.30 uur bij Hercules in Diessen een IVA training 
georganiseerd. Als blijkt dat er van een vereniging heel veel mensen deel willen nemen, dan is het 
mogelijk om een extra sessie te organiseren op kosten van de Sportraad. De uitnodiging kom er aan. 
 
 
11. Sportgala 
Het Sportgala wordt gehouden op vrijdag 31 januari 2020. De commissie komt op 27 november voor 
de eerste keer bij elkaar. De Rabo ClubSupport actie heeft € 122,12 opgeleverd voor het Sportgala. 
 
 
12. Besteding budget 2020 
De Sportraad krijgt jaarlijks € 8.000 van de gemeente om uitvoering te geven aan de Sportvisie. 
Als de verenigingen goede ideeën hebben om dit geld goed te besteden, dan horen we het graag. 
 
Een idee is om personeel van bedrijven te gaan testen. 
 
Tussenheid wil het bestuurdersprobleem op gaan pakken.  
Ze gaan proberen om buiten alle bestaande kaders het verhaal anders in te vullen. 
 
 
13. Uit de verenigingen / Rondvraag 
Hita ’79 bestaat 40 jaar. Dat is op 25 oktober gevierd met de Open Beekse Kampioenschappen die 
zeer succesvol verlopen zijn. Misschien wordt dit een jaarlijkse activiteit. Ook op de reünie op 9 
november is het gezellig geweest. 
 
Henk Schottert vraagt zich af of de gemeente een potje heeft voor trainersopleidingen.  
Dat blijkt helaas niet het geval te zijn. 
 
Het is DTV Zandligt na 19 jaren eindelijk gelukt om het recht van opstal te regelen. 
 
 
  



14. Sluiting 
Edwin Kleiboer dankt iedereen hartelijk voor de aanwezigheid en nodigt iedereen uit voor een drankje 
aan de bar. Dan kunnen we het ook nog even hebben over de nieuwe burgemeester. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data voor de volgende vergaderingen 
Dinsdag 21 januari 2020 20.00 uur Jaarvergadering Elckerlyc 
Vrijdag 31 januari 2020  20.00 uur  Sportgala   Elckerlyc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________    ______________________________ 
  
Voorzitter Edwin Kleiboer     Secretaris Guus Buijlinckx 
 


