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Vergaderingen 
De Sportraad kwam vier keer bij elkaar. Daarnaast waren er ook nog 5 vergaderingen van het DB.  
 

 
Nieuwe leden 
Golfclub Midden-Brabant heeft zich aangemeld als lid van de Sportraad. 
Zij zijn met meer dan 800 leden de grootste sportvereniging in de gemeente Hilvarenbeek. 
 
 
Sportprijzen 
Op vrijdag 1 februari werden tijdens het Sportgala de sportprijzen van 2018 uitgereikt.  
Het was een grandioze avond. 
 
De winnaars waren: 
 
Sportvrijwilliger  Arno Timmermans 
Sporter   Meike Kroot 
Sportploeg  Hilvaria 1 
Sporttalent  Marieke van Beurden 
Gehandicaptensport Martha Netten 
Sportvereniging  MTB Esbeek 
 
De Rabo ClubSupport actie heeft in 2019 € 122,12 opgeleverd voor het Sportgala. 
 
 
Bijdrage gemeente 
De gemeente heeft voor 2019 een bedrag van € 8000,00 beschikbaar gesteld. 
Dit zal worden besteed aan de volgende doelen: 
 
€   500,00 voor een voortzetting van het programma Veilig Sportklimaat; 
€ 1000,00 voor de organisatie van meerdere thema-avonden ter kennisvergroting van de 
sportverenigingen; 
€ 2500,00 voor het opzetten van het kennisprogramma sport in samenwerking met de sportcoach; 
€ 3000,00 voor het opzetten van verenigingsondersteuning in samenwerking met het Beweeg Buro; 
€ 1000,00 voor het versterken van de huidige communicatie rondom de Sportraad.  
 
 
Presentatie Biks Shots over ervaringen met de training Positief Coachen 
In de vergadering van maart heeft Julian van de Sande als lid van de technische commissie van Biks 
Shots iets verteld over het traject Positief Coachen dat door een aantal leiders en trainers van Biks 
Shots in gevolgd. 
 
 
Collecte Fonds Gehandicaptensport 
De Collecte Fonds Gehandicaptensport heeft dit jaar € 1761,07 opgebracht. 
Door een nieuwe regeling is maar liefst 50% van de opbrengst beschikbaar voor het Platform 
Gehandicapten Beleid Hilvarenbeek-Diessen. Voorheen was dit 25%.  
 
 
Workshop vertrouwenscontactpersonen 
Op 14 mei is er door de gemeente een workshop georganiseerd voor vertrouwenscontactpersonen. 
Deze werd erg goed bezocht. 
 
 
  



Lokaal Sportakkoord 
De gemeente heeft vanuit het rijk een budget van € 15.000 ontvangen voor het aanstellen van een 
sportformateur die het Lokaal Sportakkoord op moet stellen. 
Het streven is om samen met de gemeenten Goirle en Oisterwijk één sportformateur aan te stellen.  
Vervolgens is er voor 2 jaar een uitvoeringsbudget van 2 x € 10.000. 
 
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.  
 
 
Nationale Sportweek 2019 
Van 20 tot en met 29 september is de Nationale Sport Week gehouden. 
We hebben daarin speciale aandacht geschonken aan het sporten voor senioren. 
Via de KBO’s zijn er 2500 boekjes verspreid met daarin alle 72 activiteiten die er georganiseerd zijn. 
Er is ook een aftermovie gemaakt voor social media en een lange versie voor Beek TV. 
 
 
Masterclass Vrijwilligersmanagement 
De Masterclass Vrijwilligersmanagement van de Rabobank is in oktober van start gegaan. 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.  
 
 
Bijeenkomst verenigingen met een eigen accommodatie 
Op woensdagavond 13 november is er door de Verenigingsraad Diessen een avond georganiseerd 
over inbraakpreventie. In totaal waren daarbij 14 verenigingen aanwezig. De Sportraad heeft deze 
avond mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage.  
 
 
Presentatie Hilverportal 
In de vergadering van november heeft Tim Verheggen een presentatie gegeven over Hilverportal dat 
verenigingen de mogelijkheid biedt 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. 
 
Via een link naar de website (PWA – Progressive Web App) is deze 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. 
 
 
Buurtsportcoach 
Verenigingsondersteuning 
In de vergadering van maart heeft Tjalle Hoogsteen een presentatie gegeven van het plan voor de 
verenigingsondersteuning zoals dat door het Beweeg Buro wordt voorgesteld.  
Bij de Hockeyclub en s.v. Tuldania is pedagogische ondersteuning gegeven aan de jeugdcoaches. 
Met name de jonge trainers worden begeleid op pedagogisch vlak, niet op technische zaken. 
De basketbal vereniging wil daar ook mee aan de slag.  
 
Kwetsbare ouderen 
Ine van Liempd is in februari begonnen als buurtsportcoach voor kwetsbare senioren (70+).  
 
Koningsspelen 
Tjalle Hoogsteen heeft veel positieve reacties gehad naar aanleiding van de Koningsspelen. 
 
Sjors Sportief 
Aan het begin van het schooljaar is Sjors Sportief en Creatief gelanceerd.  
In totaal heeft dit 441 inschrijvingen opgeleverd, waarvan 320 voor Sjors Sportief. 
Volgens de organisatie loopt het heel goed. 
 
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. Zowel de basisscholen als de kinderopvang hebben extra uren aangevraagd. 
 
  



Sportdorp Hilvarenbeek 
Kinderen 
In het voorjaar hebben er MRT-trajecten gelopen in Biest-Houtakker, Haghorst en Esbeek. 
In het najaar hebben er 4 MRT-trajecten gelopen op de basisscholen in Hilvarenbeek en Diessen. 
De communicatie is erg belangrijk in dit traject.  
 
Op alle 7 basisscholen zijn in november MQ-scans uitgevoerd voor alle leerlingen van groep 3 tot en 
met 8. Er is 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 
We kunnen 42 trajecten aanbieden om mensen te begeleiden naar sport op maat. 
Dit wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het steunpunt aangepast sporten. 
Het wordt een traject van de lange adem. 
Het probleem blijft om de mensen te vinden. 
Inmiddels zijn er 14 trajecten opgestart. 
 
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 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.  
 
Tijdens een tussentijdse evaluatie met Jack Kamminga van Sportdorp kreeg Karin Schepers de 
complimenten voor wat er allemaal al gebeurd is.  
 
 
 
 
 
 
 


