
 Verslag vergadering d.d. 15 september 2020  

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

Henk Schottert (Biks Shots), Sjors van den Heuvel (EDN ’56),  
Judith van Dal (DSV), Jan Burgers (Ruitersportvereniging Wilhelmina) 
Antoon van de Sande (SVSOS), Karin Schepers (Sportdorp), 
Frans van Kempen (VC de Hilver), Tjalle Hoogsteen (Sportcoach / Hita ’79), 
Evert Weys (gemeente), Lisanne Dierdorp (gemeente),  
Eva Muñoz (gemeente), Frans Bruinsma (RKDSV),  
Henk Schottert (Biks Shots), Chris Heutinck (Hockeyclub Hilvarenbeek). 
 

Afwezig met bericht: Jan Vlasblom (HTC De Ypelaer), Jan Bols (Golfclub Midden-Brabant),  
Dick Nijenhuis (Hilvaria), Helmi van der Loo (SSB 60+), Leo Harpe (BCH),  
Effie de Haan (gemeente), John van Dorst (DTV Zandligt).                      

                                                                  

1.  Opening 
Edwin Kleiboer opent de vergadering in de theaterzaal van Elckerlyc met een woord van welkom en 
een bijzonder welkom voor de burgemeester. 
 
 
2.  Notulen van de vergadering van 12 november 2019 
Masterclass vrijwilligersmanagement: Geen van de aanwezigen heeft de 2e bijeenkomst bezocht. 
 
Aangepast Sporten heeft een nieuwe medewerker: Judith van Berkel. 
 
De vitaliteitsdagen 2020 zijn in verband met Corona gecanceld. 
 
Er komt nog een verslag van Toon den Engelse over duurzame sport. 
 
De notulen worden verder goedgekeurd met dank aan de notulist.  
 
 
3.  Mededelingen 
Als vervolg op het Sportakkoord is er op 5 oktober een overleg van het Sportplatform bij MvB training 
met alle doelgroepen. Het doel is om in een breder perspectief uitvoering te geven aan het 
Sportakkoord. Hier zal worden bepaald welke speerpunten we op gaan pakken. Dit zal gebeuren in 
samenwerking met Marja Nieuwenhuis van SSNB. 
 
Tjalle Hoogsteen heeft nog een gedeelte van de uren voor coach de coach over. Deze ondersteuning 
is ingezet bij s.v. Tuldania en de Hockeyclub. Van het totaal aantal uren van 88 is nog 33 uur 
beschikbaar. 
 
Van 18 tot en met 27 september wordt de Nationale Sportweek gehouden. We hebben weer een mooi 
programma met meer dan 70 activiteiten van 20 aanbieders voor alle leeftijden. VLOH radio heeft een 
spotje gemaakt. De opening is op vrijdagavond 18 september in sporthal De Roodloop. Laco verzorgt 
het Corona beleid tijdens de opening. Beek TV maakt opnames bij de activiteiten. 
Sjors Sportief komt in verband met de Nationale Sportweek op 16 september uit. 
 
Hilvarenbeek doet dit jaar voor de eerste keer mee aan de Nationale Diabetes Challenge. Normaal 
wordt deze vanaf mei gehouden, maar in verband met Corona is er nu voor gekozen om vanaf 
september 10 weken te gaan wandelen met 2 groepen met begeleiding. 
 
 
  



4.  Kennismaking met de burgemeester 
Alle aanwezigen stellen zich even kort voor. Het belang van Sport wordt door de gemeente 
onderkend. De burgenmeester heeft zelf diverse sporten beoefend. Sportverenigingen zijn ontzettend 
belangrijk om de jeugd aan het bewegen te krijgen. Sportclubs maken een belangrijk onderdeel uit van 
de leefbaarheid in de kernen. Waarschijnlijk zijn er de komende jaren minder middelen beschikbaar. 
Daarom moeten we met elkaar proberen deze middelen goed in te zetten. 
 
De burgemeester ziet zichzelf als verbinder. Hij heeft er zin in.  
Edwin Kleiboer heet hem namens de sport van harte welkom in de gemeente. 
 
Sportraad Hilvarenbeek is een van de oudste sportraden van Nederland en we accepteren graag de 
uitnodiging om samen te werken. 
 
In 2016 is vanuit de Sportraad een Sportvisie ontwikkeld. In de komende jaren gaan we sparren over 
vervolg stappen. 
 
De Sportraad hoopt in de toekomst weer terug te gaan naar haar taak als vertegenwoordiger van 
verenigingen. 
 
De Burgemeester wil graag weten hoe wij aankijken tegen topsport in Hilvarenbeek. 
 
 
5.  Sporten tijdens Corona 
Effie de Haan heeft namens de gemeente de Corona activiteiten gecoördineerd. Helaas is zij niet 
aanwezig. 
 
Diverse verenigingen hebben al met Corona gevallen te maken gehad. 
De GGD is in deze leidend. 
 
De huur voor niet gebruikte sportaccommodaties in de periode maart tot en met juni kan 
kwijtgescholden worden door de beheerder. Deze kan dat geld dan weer terug krijgen via een 
regeling. Deze regeling is vanaf 15 september online. 
Zie https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19  
 
Tjalle Hoogsteen heeft een handig instrument voor het maken van afspraken omtrent Corona. 
Dit is als bijlage bij de notulen gevoegd. 
 
Volgens Frans Bruinsma is handhaving van de Corona regels op de sportparken niet te doen. Volgens 
de burgemeester gaat handhaving eerst in gesprek. Je kunt als vereniging alleen maar je best doen. 
 
De gemeente wordt verzocht om namens de sportverenigingen de leden aan te spreken dat ze de 
regels na moeten leven om te kunnen blijven sporten. 
 
 
6.  Zwerfafvalcampagne en sportverenigingen: Hilvarenbeek Schoon! 
Lisanne Dierdorp zou een presentatie geven over de activiteiten namens Hilvarenbeek Schoon! Voor 
de Sportverenigingen. Omdat de techniek ons in de steek liet wordt de presentatie als bijlage met de 
notulen meegestuurd. De landelijke actiedag is als gevolg van Corona niet doorgegaan. 
 
Met een hele goede actie kunnen verenigingen een extra zakcentje verdienen. 
 
 
  



7.  Buurtsportcoach 
Het BeweegBuro heeft van 2 collega’s afscheid genomen. Daar zijn 3 vervangers voor in de plaats 
gekomen. Het team bestaat wederom uit 7 sportcoaches (onderwijs – kinderopvang – senioren). 
Wederom groei in vraag ten opzichte van het vorig schooljaar. De lastenverlichtingsgelden worden 
gebruikt om de sportcoach in te zetten. 
 
Sjors Sportief heeft het afgelopen schooljaar 553 regulier inschrijvingen van kinderen van 4 tot en met 
12 jaar opgeleverd. Sommige verenigingen hebben er veel nieuwe leden aan overgehouden. 
 
Sjors Sportief is tijdens Corona ingezet om het sportaanbod van de verenigingen bekend te maken.  
Dat heeft 104 inschrijvingen opgeleverd en een goede monitoring voor de gemeente ten behoeve van 
de opstart van de verenigingen.  
 
In de zomer het initiatief ‘ZOMERLOL’ geïnitieerd. De focus lag op jongeren en ondernemers zoals De 
Zwaan. Dat heeft 250 aanmeldingen opgeleverd. 

Dit schooljaar jaar zijn er weer 50 aanbieders en meer dan 200 activiteiten. 
 
Op 16 september wordt Sjors Sportief kleinschalig uitgerold met een bezoek van de mascotte aan alle 
groepen van alle basisscholen. 
 
De sportcoaches gaan op woensdagmiddag sporten aanbieden die niet conflicteren met de bestaande 
verenigingen. Het is de bedoeling om de deelnemers enthousiast te maken voor sport en ze dan te 
begeleiden naar een sportvereniging. 
 
Communicatie van de sportverenigingen met de basisscholen kan via de sportcoaches lopen. 
 
 
8.  Evaluatie Sportgala 
De Kahoot! moeten we er in houden. 
 
In 2021 wel door laten gaan maar andere invulling aan de prijsuitreiking geven. 
 
Een meerderheid is niet voor de uitreiking van een beeldje.  
Mogelijk zou er een foto galerij kunnen komen in Sporthal de Roodloop. 
 
 
9.  Uit de verenigingen / Rondvraag 
De volgende vergadering willen we in het teken stellen van de plannen voor 2021. 
 
De Sportdorp interventie loopt officieel eind september af.  
In verband met Corona is de einddatum uitgesteld tot 1 december. 
 
Op 29 september is de openingsavond van de vergeten tuin, sport en bewegen voor mensen met 
dementie. 
 
Antoon van de Sande maakt nog even reclame voor het Walking Football bij SVSOS op zaterdag 26 
september om 13.30 uur. 
 
De Hockeyclub is € 15.000 extra kwijt aan zaalhuur. 
 
De Corona enquête heeft duidelijk gemaakt dat geen enkele vereniging een terugloop van het aantal 
leden verwacht. Ook verwachten de verenigingen op korte en langere termijn geen problemen. 
 
HTC de Ypelaer en Hockeyclub Hilvarenbeek hebben het inbrekersgilde weer eens op bezoek gehad. 
  



10. Sluiting 
Edwin Kleiboer dankt iedereen hartelijk voor de aanwezigheid en nodigt iedereen uit voor een drankje 
aan de bar met in acht name van de Corona regels. 
 
 
 
 
 
 
 
Data voor de volgende vergaderingen 
Maandag 19 oktober   20.30 uur Dagelijks bestuur Elckerlyc 
Maandag 23 november 20.00 uur Bestuursvergadering Elckerlyc 
Maandag 21 december  20.30 uur Dagelijks bestuur Elckerlyc 
Dinsdag 19 januari 2021 20.00 uur Jaarvergadering Elckerlyc 
Vrijdag 29 januari 2021 20.00 uur  Sportgala   Elckerlyc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________    ______________________________ 
  
Voorzitter Edwin Kleiboer     Secretaris Guus Buijlinckx 
 


