
 Verslag jaarvergadering d.d. 16 januari 2018 
 

Aanwezig: Rob Derks (De Dokkelaers), Guus Buijlinckx (s.v. Tuldania),  
Jan Vlasblom (HTC De Ypelaer), Mark Kleinheerenbrink,  
Antoon van de Sande (SVSOS), Frans van Kempen (VC de Hilver),  
Henk Schottert (Biks Shots), Corné van den Hout (DTV Zandligt),  
Rob Elberts (Oefening en Uitspanning 1878), Dick Nijenhuis (Hilvaria),  
Tjalle Hoogsteen (Hita ’79), Jan Burgers (RSV Wilhelmina). 

 

Afgemeld: Edwin Kleiboer (wintersport), Harold van Rijswijk (ziek),  
BC Hilvarenbeek (eigen jaarvergadering) 

 

1. Opening 
Rob Derks heet iedereen van harte welkom bij de jaarvergadering van de Sportraad.  
Hij geeft aan dat het voor hem een hectisch slot van zijn periode als voorzitter van de 
Sportraad geworden is. 
 
 

2. Notulen van de jaarvergadering van 17 januari 2017 
De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd. 
 
 

3. Mededelingen 
Edwin Kleiboer is op wintersportvakantie en Harold van Rijswijk heeft zich ziek afgemeld. 
BC Hilvarenbeek heeft zich afgemeld omdat zij vanavond hun eigen jaarvergadering hebben. 
 
 

4. Ingekomen stukken 
Bart van den Broek heeft laten weten dat hij stopt bij Laco en dat hij ’t Schop over gaat nemen 
van zijn ouders. 
 
 

5. Jaarverslag 2017 
Zie verslag. 
 
Edwin Kleiboer gaat de organisatie van de collecte Gehandicapten Sport overnemen van 
Antoon van de Sande. 

 

6. Financieel verslag 2017 
Zie verslag. 
 
 

7. Verslag kascommissie ((Atletiekvereniging Achil ’87 en Badmintonclub Hilvarenbeek) 
Atletiekvereniging Achil ’87 heeft de kas gecontroleerd. Ze stellen voor om de penningmeester 
decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Aldus wordt door de vergadering besloten. 
 
 

  



8. Voorstel contributieverhoging 
Alle aanwezigen gaan akkoord met de contributieverhoging. 

Met ingang van 2018 zijn de contributiebedragen als volgt: 
 
  Van          0 tot en met   74 leden €   20,00 per jaar 

Van    75 tot en met 149 leden €   30,00 per jaar   
Van  150 tot en met 249 leden €   60,00 per jaar   
Van  250 tot en met 499 leden €   90,00 per jaar  
Vanaf  500 leden   € 140,00 per jaar   

 

9. Begroting 2018 
Zie begroting. 
 
De begroting van de subsidie voor de Sportvisie moet van € 15.000 naar € 8.000.  
De begroting van de contributie opbrengst moet van € 580 naar € 1.160. 
 
 

10. Aanstelling kascommissie (Basketbal Vereniging Biks Shots en DKV Tuldania)  
Volgend jaar zijn Basketbal vereniging Biks Shots en DKV Tuldania aan de beurt om de kas te 
controleren. 
 
 

11. Bestuursverkiezing  
Rob Derks is aftredend en niet herkiesbaar. 
We hebben helaas nog geen nieuwe kandidaat gevonden om hem op te volgen. 
 
Rob Derks geeft aan dat hij het met veel plezier gedaan heeft. De Sportraad is in de loop der 
jaren wel veranderd van een klachtenclubje naar een club die zelf activiteiten onderneemt.  
Dat is met name te danken aan de komst van Jan Vlasblom en Edwin Kleiboer. 
 
Rob Derks heeft altijd gezegd dat hij zou stoppen als er een nieuwe sporthal is. Hij is de hele 
week voor de Kerst nog bezig geweest met de exploitatie van de nieuwe sporthal. 
 
Rob Derks bedankt iedereen voor de mooie jaren en geeft aan dat hij er met veel plezier aan 
terug zal denken. Hij wenst zijn opvolger veel succes. 
 
    

12. Stand van zaken nieuwe binnensport accommodatie op De Roodloop 
Op 21 december is tijdens de raadsvergadering het plan voor de exploitatie van de nieuwe 
sporthal door 15 van de 17 raadleden van tafel geveegd. Op 18 januari is er een extra 
raadsvergadering om te bepalen wat er nu moet gaan gebeuren. 
 
 

  



13. Speerpunten Sportvisie  
De nieuwe website van de Sportraad is gerealiseerd. 
 
De scholen zijn heel enthousiast over het plan om van vakleerkrachten in te gaan zetten voor 
het sporten op de basisscholen. Op 17 januari is er een bijeenkomst met alle scholen en op 
23 januari is er een bijeenkomst met alle verenigingen die wordt begeleid door de Rabobank 
en NOC*NSF. Het Beweegburo gaat als een soort kwartiermakers voor het lesprogramma 
een uitvoeringsprogramma opstellen. Er zal worden gestart met de basisscholen in de Kleine 
Kernen en daarna wordt het verhaal ook uitgerold in de basisscholen in Diessen en 
Hilvarenbeek. 
 
Positief coachen loopt. 
 
Helmi van der Loo heeft hard getrokken aan de brochure voor de ouderensport en het 
definitieve concept is klaar. De verenigingen hebben 3 weken de tijd gekregen om te reageren 
op het concept. Het is de bedoeling dat het boekje tegelijkertijd verspreid gaat worden met het 
boekje voor de zomerschool. 
 
Het bestaan van de Gehandicaptensport moet onder de aandacht van de doelgroep en hun 
omgeving worden gebracht. 
 
 

14. Aandachtspunten 2018 

 Nieuwe binnensport accommodatie De Roodloop 
 Positief coachen 
 Brochure seniorensport 
 Sporten op de basisscholen 
 Warme overdracht van stoppende leden 
 Sporten in de Kleine Kernen 
 
 

15. Vergaderschema 2018 
Omdat het vergaderen in de kernen niet tot extra bezoekers geleid heeft, wordt er besloten 
om in het vervolg alle vergaderingen in Elckerlyc te houden. 
 
 

  



16. Rondvraag 
Rob Elberts geeft aan dat Casper Vugts hem op gaat volgen.  
Rob Elberts wordt bedankt voor zijn inzet. 
 
De verenigingen op sportpark De Roodloop zijn aan het onderzoeken of er een energie 
neutraal sportpark van gemaakt kan worden. Op 22 januari is er een bijeenkomt waarbij Toon 
den Engelse met een voorstel komt. 
 
RSV Wilhelmina heeft het recht van Opstal geregeld.  
Bij de andere verenigingen blijkt dat nog niet het geval te zijn.  
Corné van den Hout gaat op onderzoek uit. 
 
VC de Hilver heeft op het sportpark van EDN ’56 in Haghorst het beachvolleybal complex voor 
de eerste keer een heel jaar gebruikt. Er zijn inmiddels 70 leden van VC de Hilver die 
beachvolleyballen.  
 
Jan Vlasblom staat nog even stil bij het afscheid van Rob Derks als voorzitter van de 
Sportraad. Hij heeft ook tijdens zijn laatste vergadering weer laten zien hoe hij de 
vergaderingen leidt. Het zal voor de achterblijvers wennen worden. 
 
Rob Derks is al vanaf 1993 lid van de Sportraad als afgevaardigde van De Dokkelaers. 
Hij is op 21 januari 1998 lid geworden van het DB.  
Op 20 januari 2010 werd hij vicevoorzitter, waarna hij in 2012 voorzitter geworden is. 
 
Hij heeft de Sportraad altijd vertegenwoordigd met een uitgesproken mening, zeker met 
betrekking tot de nieuwe sporthal. Zijn uitspraak over Lacotje spelen is daar een mooi 
voorbeeld van. 
 
Namens alle aanwezigen overhandigt Jan Vlasblom een symbolisch geschenk. 
 
Rob Derks geeft aan dat we hem altijd mogen bellen als hij iemand van dienst kan zijn. 
 
 

17. Sluiting 
Rob Derks sluit de vergadering. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________    ______________________________ 
  
Voorzitter Edwin Kleiboer      Secretaris Guus Buijlinckx 
 


