
 Verslag vergadering d.d. 23 november 2020  

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

Jan Vlasblom (HTC De Ypelaer), Henk Schottert (Biks Shots),  
Jan van Doormaal (EDN ’56), Dick Nijenhuis (Hilvaria),  
Effie de Haan (gemeente), Jan Burgers (Ruitersportvereniging Wilhelmina),  
John van Dorst (DTV Zandligt), Leo Harpe (BCH),                      
Antoon van de Sande (SVSOS), Karin Schepers (Sportdorp), 
Frans van Kempen (VC de Hilver), Tjalle Hoogsteen (Sportcoach / Hita ’79), 
Frans Bruinsma (RKDSV), Chris Heutinck (Hockeyclub Hilvarenbeek),  
Marja Nieuwenhuis (SSNB). 
 

Afwezig met bericht: Ronald van Kouteren (Avanti-Turnivo),  
Sander van den Bosch (Sint Catharinagilde Hilvarenbeek). 

                                                                  

1.  Opening 
Edwin Kleiboer opent de Teams vergadering met de mededeling dat we in goed overleg met de 
gemeente besloten hebben om de vergadering toch online te doen. 
 
 
2.  Notulen van de vergadering van 15 september 2020 
Het overleg over het Sportakkoord is verzet naar maandag 7 december 2020. 
 
In het kader van de Diabetes Challenge is 4 keer gewandeld, daarna is het stopgezet in verband met 
Corona. 
 
Boven de notulen staat dat ze van 2019 zijn, dit moet 2020 zijn. 
 
Ook het project rondom het zwerfafval is stilgelegd in verband met Corona. 
 
Tjalle Hoogsteen vraagt zich af of alle bijlagen met de notulen meegestuurd zijn.  
Dat is inderdaad gebeurd alleen zijn deze niet meer met de agenda meegestuurd. 
 
 
3.  Mededelingen 
Jan van Doormaal treedt op als vervanger van Sjors van den Heuvel die aan zijn knie geopereerd is. 
 
Het Sint Catharinagilde heeft zich aangemeld als nieuw lid van de Sportraad. 
 
 
4.  Sport en Corona 
Frans van Kempen geeft aan dat VC De Hilver nog geen contributie geïnd heeft en dat ze van de 
NeVoBo een gedeelte van de bijdrage terug krijgen. Ook krijgen ze van Hercules een gedeelte van de 
zaalhuur terug. 
 
Frans Bruinsma geeft aan dat ze te maken zullen krijgen met een na-ijleffect dat langer duurt dan dit 
seizoen. Hij vraagt zich af of er vanuit de gemeente een tegemoetkoming te verwachten is. 
 
Leo Harpe is benieuwd wat het op de langere termijn gaat betekenen.  
Laco heeft een beroep gedaan op het steunpakket COVID maatregelen. 
 
Volgens Henk Schottert is de regeling voor de compensatie van de zaalhuur ondertekend. 
 



Chris Heutinck wil ook graag weten wat de bijdrage vanuit de gemeente is.  
Zij hebben vanuit de leden vragen gekregen over de contributie. 
Op de kantine inkomsten maken ze  € 15.000 – € 20.000 verlies. 
De hockeyclub wil met de jeugd zoveel mogelijk buiten doortrainen in de winter. 
 
Jan van Doormaal vraagt zich af het nog wel noodzakelijk is dat de gemeente onderhoud blijft doen op 
de sportvelden. 
 
Tjalle Hoogsteen geeft aan dat de fut er een beetje uit is bij de leden.  
Door Corona zijn er creatieve dingen georganiseerd. Hita ‘79 is begonnen met Apps om actief te 
gebruiken om mensen van buiten af te betrekken bij het tafeltennis. 
Hita ’79 biedt geen Sjors Sportief aan voor niet leden om de ouders niet te belasten. 
 
Frans van Kempen geeft aan dat de verenigingen met een eigen kantine meer problemen hebben dan 
de verenigingen die gebruik maken van de sportzalen. VC De Hilver kan in het voorjaar weer starten 
met beachvolleybal. 
 
Karin Schepers geeft aan dat Biks Shots de zaal uren van de senioren die niet ingevuld mogen 
worden, nu gebruikt voor extra trainingen voor de jeugd. 
 
Jan Burgers stelt voor om Beek TV een rondje langs de verenigingen te laten maken.  
Frans van Kempen geeft aan dat de VLOH ook wel wat kan doen. Bijvoorbeeld een interview in 
WeekendVibes met Nick van Hees. 
 
Effie de Haan geeft aan dat de gemeente compensatie aangevraagd heeft voor de gymzalen van de 
gemeente. De gemeente heeft geen potje voor sport gerelateerde tekorten. Wel heeft de gemeente 
een noodfonds Corona voor verenigingen die op omvallen staan. 
 
Chris Heutinck vraagt zich af of de gemeente een tegemoetkoming heeft voor leden die in financiële 
problemen komen. Volgens Effie de Haan is daar het Jeugdsportfond voor bedoeld.. 
 
De Sportraad houdt contact met Effie de Haan aangaande Corona.  
Verenigingen kunnen hun vragen kwijt op corona@sportraadhilvarenbeek.nl   
 
 
5.  Wat kan het lokale Sportakkoord betekenen voor de sportverenigingen 
Marja Nieuwenhuis geeft een toelichting op de mogelijkheden die Sport Service Noord Brabant 
aanbied in het kader van het lokale Sportakkoord. De presentatie wordt met de notulen meegestuurd. 
 
Er is een budget van € 6.000 per jaar beschikbaar voor 2020, 2021 en 2022. Het complete aanbod 
komt vanuit NOC*NSF. De verenigingen wordt gevraagd om na te denken over wat zij nodig hebben. 
De Sportraad beheert het geld. Bijna alles wat je als bestuurder zou willen zit er in. 
 
 
6.  Agenda Sportraad 2021 
De Sportraad wil in 2021 de rol van Sportraad weer op gaan pakken.  
We willen weer terug naar onze rol als vertegenwoordiger van de verenigingen. 
 
De vraag is of we de vergaderstructuur hetzelfde moeten houden of per vergadering een ander thema 
centraal moeten stellen. 
 
Op zich is het goed dat je van andere verenigingen hoort hoe ze met bepaalde zaken omgaan. 
 
Het moet wel over de grote lijnen blijven gaan die alle verenigingen aangaan. 
 
De gemeenteraad heeft besloten dat in 2025 het onderhoud van de velden teruggegeven wordt aan 
de verenigingen. We vinden het bijzonder dat de gemeenteraad de bezuinigingen op het onderhoud 
doorvoert zonder dat de Sportraad daarin meegenomen is. Effie de Haan en haar collega’s waren ook 
verrast. Dit is helemaal buiten de ambtenaren omgegaan. 
 



Edwin Kleiboer zal bij de gemeente informatie opvragen over de bezuinigingen op de sport.   
Hoe staat dit in de stukken van de gemeente en hoe moeten we daar mee omgaan? 
 
Frans Bruinsma geeft aan dat dit eerst overlegt moet worden met de buitensportverenigingen.  
Effie de Haan geeft aan dat zij voor de informatie gaat zorgen. 
 
Volgens Dick Nijenhuis zouden de bezuinigingen ook de binnensport treffen. 
 
Het eerste thema voor 2021 hebben we op deze manier al vastgesteld: Bezuinigingen gemeente. 
 
Ledenbehoud in deze tijden van Corona. Wat moeten we doen om de jeugd te bedienen. 
 
Wat verwachten we van 2021?  
De verenigingen hebben grote zorgen dat 2021 ook nog Corona gerelateerd zal zijn. 

De thema avonden zouden door SSNB voorzien kunnen worden van een inleiding.  
 
De insteek moet zijn dat Corona ook positieve gevolgen kan hebben. 
 
De Sportraad is de verbindende schakel in Corona tijden. 
 
Het Sportgala gaat begin 2021 niet door. Er zijn te weinig aansprekende sportprestaties geleverd en 
ook is het niet mogelijk om het Sportgala in de vertrouwde opzet te organiseren. 
  
Op 23 oktober 2021 bestaat de Sportraad 50 jaar. Op die avond willen we met een gala-avond 
stilstaan bij dat jubileum. We zijn nog op zoek naar mensen die deze verjaardag van de Sportraad 
mee in willen vullen. 
 
 
7.  Uit de verenigingen / Rondvraag 
Tjalle Hoogsteen geeft aan dat de subsidie vanuit de gemeente voor de sportcoach voor senioren 
wegvalt. Het BeweegBuro bekijkt nu hoe hier een vervolg aan gegeven kan worden. 
 
Sjors Sportief loopt goed. Er zijn veel activiteiten. Het aantal inschrijvingen is weer hoger dan vorig 
jaar. Men wil het platform ook voor andere doelgroepen gaan gebruiken. Dit zal worden besproken 
binnen het Sportplatform. 
 
Frans van Kempen vraagt zich af hoe het staat met de algemene vertrouwenscontactpersoon die 
vanuit de gemeente beschikbaar zou komen voor de verenigingen. Om een gratis VOG aan te kunnen 
vragen is dit namelijk verplicht. Binnen de gemeente is Sanne Abrahams hier mee bezig.  
Effie de Haan zal dit met haar bespreken. 
 
Op vrijdag 27 november wordt het project Sportdorp officieel afgesloten met een eindpresentatie aan 
de stuurgroep en het indienen van het eindverslag. De gelden van Sportdorp zijn op € 50,00 na 
gebruikt. 
 
 
8.  Sluiting 
Edwin Kleiboer dankt iedereen hartelijk voor de inbreng en wenst een ieder een fijne avond. 
 
 
Data voor de volgende vergaderingen 
Maandag 21 december  20.30 uur Dagelijks bestuur Elckerlyc 
Dinsdag 19 januari 2021 20.00 uur Jaarvergadering Elckerlyc 
 
 
 
__________________________    ______________________________ 
  
Voorzitter Edwin Kleiboer     Secretaris Guus Buijlinckx 


