Verslag jaarvergadering d.d. 21 januari 2020
Aanwezig:

Edwin Kleiboer, Jan Vlasblom, Mark Kleinheerenbrink,
Guus Buijlinckx (s.v. Tuldania), Karin Schepers (Sportdorp),
Tjalle Hoogsteen (HITA ’79), Antoon van de Sande (SVSOS),
Corné van den Hout (DTV Zandligt), Ad van Dijck (EDN ’56),
Sjors van den Heuvel (EDN ’56), Effie de Haan (Gemeente),
Frans Bruinsma (RKDSV), Marja Donkers-Das (DSV).

Afgemeld:

Dick Nijenhuis (Hilvaria), Leo Harpe (BCH).

1. Opening
Edwin Kleiboer heet iedereen welkom bij de jaarvergadering van de Sportraad.
Omdat er weer veel nieuwe gezichten zijn, stelt hij voor dat we even een voorstelrondje doen.

2. Notulen van de jaarvergadering van 22 januari 2019
Bij agendapunt 16 staat ‘Tuilburg’, dit moet natuurlijk ‘Tilburg’ zijn.
De notulen worden goedgekeurd.

3. Mededelingen
Leo Harpe en Dick Nijenhuis hebben zich afgemeld.

4. Ingekomen stukken
We hebben van de gemeente een brief ontvangen waarin aangegeven wordt dat de subsidie
van € 8.000 voor de uitvoering van de Sportvisie over 2020 wordt toegekend.

5. Jaarverslag 2019
Zie verslag.
We mogen stellen dat het een druk jaar is geweest. Inmiddels is de Sportraad een partij die
zich breed inzet. Daar zijn we trots op.
Antoon van de Sande geeft aan dat SVSOS nog geen reactie gekregen heeft van de
inbraakpreventie. Guus Buijlinckx zal daar naar informeren bij de Verenigingsraad Diessen.
Bij basisscholen De Driehoek en St. Jozef wordt nu ook het 2e sportuur door de sportcoach
ingevuld.
Er wordt voorgesteld om het jaarverslag volgend jaar met de agenda mee te sturen.

6. Financieel verslag 2019
Zie verslag.

7. Verslag kascommissie (DTV Zandligt en Handboogschutterij Oefening en Uitspanning 1878)
Corné van den Hout en Rob van Meetelen hebben de kas gecontroleerd. Ze stellen voor om
de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Aldus wordt door de
vergadering besloten.

8. Aanstelling kascommissie (HTC De Ypelaer en HZVB)
Volgend jaar zijn HTC de Ypelaer en HZVB aan de beurt om de kas te controleren.

9. Begroting 2020
Zie begroting.
Er zit niets geks in.
Het laatste gedeelte van Sportdorp wordt pas achteraf uitgekeerd nadat is vastgesteld dat we
het goed gedaan hebben.
Het is goed dat we weer budgetten beschikbaar hebben om het werk uit te voeren.

10. Bestuursverkiezing
Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld.
Mark Kleinheerenbrink en Jan Vlasblom worden herkozen.
We moeten kritisch blijven kijken naar verversing van bestuursleden.
Tussenheid wil een bijeenkomst organiseren voor bestuurders problemen.
Hier is Edwin Kleiboer lid van, dus we zitten dicht bij het vuur.

11. Lokaal Sportakkoord
Omdat Irma van den Wildenberg verhinderd is, neemt Edwin Kleiboer de honneurs waar.
Het Lokaal Sportakkoord is ontstaan uit het Landelijk Sportakkoord op 6 thema’s.
- Vitale sportomgeving
- Positieve sportomgeving
- Inclusief sporten
- Jong vaardig in bewegen
- Topsport inspireert
- Duurzame sportomgeving
De accenten op gemeentelijk niveau kunnen worden vastgelegd in het Lokaal Sportakkoord.
Hilvarenbeek heeft gekozen voor de volgende thema’s:
- Samen staan we sterk
- Iedereen doet mee
- Toekomstbestendig sportklimaat
Op 4 februari is de vervolgafspraak met de betrokken partijen.
Het Lokaal Sportakkoord moet uiterlijk 28 april worden ingediend bij het ministerie.
Volgens Jan Vlasblom is er een tijdelijke subsidie vanuit NOC*NSF voor verduurzaming van
sportparken. Onderdeel daarvan is de energiescan en een onderzoek naar de mogelijkheden.
Hieraan zijn voor de verenigingen geen kosten verbonden.
Annie Vriens gaat bij de gemeente over het recht van opstal.
De gemeente wil dat graag regelen.
Het regionaal Sportakkoord met Goirle en Oisterwijk komt pas op de 2e plaats.

12. De toekomst van de Sportraad
We moeten ons zelf de vraag stellen “Waar zijn we van?”
We gaan er mee aan de slag.

13. Vergaderschema 2020
Het vergaderschema voor 2020 is akkoord.

14. Rondvraag
EDN ’56 is geïnteresseerd in een thema-avond voor de werving van vrijwilligers.
Op dit moment loop de Masterclass van de Rabobank. We wachten de berichten over de
bijeenkomst op 2 april even af. Tjalle Hoogsteen zal een link doorsturen.
RKDSV gaat een thema-avond over alcohol en drugs beleid organiseren in samenwerking
met Novadic-Kentron.
Effie de Haan informeert of de gemeente een aanvalsplan heeft voor de eikenprocessie rups
op de sportparken, nu het een zachte winter lijkt te worden. Hieronder het antwoord van Effie:
Allereerst heeft vorst geen invloed op het aantal processierupsen. Proeven bij een minimum
temperatuur van min 20 graden hebben dat uitgewezen. Daarvan ondervindt het legsel geen
hinder. Het aantal gevangen vlinders in augustus is een veel betere graadmeter.
En dat geeft aan dat de overlast zeker niet minder zal zijn.
Daarom heeft de gemeente in het najaar, samen met de VNMH, het nestkasten project gehad.
Daarbij konden verenigingen, stichtingen en buurtschappen materiaal krijgen om nestkasten
te maken. We hebben daarbij 1500 nestkasten verstrekt.
De vereniging timmert zelf de kasten en hangt deze, bij voorkeur, in de nabijheid van
eikenbomen op. Elke sportvereniging is daarvoor ook in aanmerking gekomen. Blubberrun
heeft daarvoor meerdere nestkasten opgehangen en zelfs bloemenmengsels gezaaid. Dit
laatst voor de natuurlijke vijand de sluipvlieg en sluipwesp. Alles met het doel we doen dit
samen.
Nu onze aanpak. Op de eerste plaats koesteren we de locaties met de nestkasten.
Wel gaan we eind maart, begin april als de eerste rupsen uitkomen met een biologisch middel
dat wel de rups maar niet de koolmees dood.
De locaties moeten we nog bepalen. Daarbij hebben we wel een prioritering.
Scholen, verzorgingshuizen en dergelijke hebben de hoogste prioriteit.
Dan de routes waarlangs kinderen verplicht zijn te fietsen naar de school in Tilburg, Goirle en
nog verder.
Natuurgebieden laten we links liggen daar ben je niet verplicht om naar toe te gaan.
En natuurlijk hebben we niet alle rupsen daarmee. Vervolgens gaan we met de brander en
mogelijk stofzuiger de rupsen te lijf. En ook daarmee verwijderen we ze niet allemaal.
De evaluatie van de Nationale Sportweek is klaar. Dit jaar is de Nationale Sportweek van 18
tot en met 27 september en zal het speerpunt 50+ zijn. De Kick-off is in mei. De verenigingen
worden opgeroepen om al vast na te denken over wat ze kunnen doen.
De Koningsspelen zijn op 17 april op de Roodloop.
Jongerenvereniging HEBE heeft als doel om meer te organiseren voor de jeugd. Op 5 maart
organiseren zij een evenement over Alcohol en Drugs voor jongeren van 17 tot 30 jaar. Dit is
op een donderdagavond.
Op 23 januari is de IVA training. Er zijn nog niet veel aanmeldingen.
In februari komt de flyer van Sjors Sportief uit voor de promotie van nieuwe activiteiten.
Het boekje komt weer aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Een andere vraag aan Effie de Haan was of de cijfers van Sportdorp over de
leeftijdscategorieën van bewoners per kern gespecificeerd kunnen worden.
Hieronder het antwoord van Effie:
Nee, de gemeente heeft hier geen gegevens per kern van beschikbaar.
Via www.waarstaatjegemeente.nl kan je heel veel weetjes vinden over onze gemeente
(helaas niet per kern).

15. Sluiting
Edwin Kleiboer bedankt eenieder voor de aanwezigheid, nodigt iedereen uit voor het
Sportgala op 31 januari en sluit de vergadering.

__________________________
Voorzitter Edwin Kleiboer

______________________________
Secretaris Guus Buijlinckx

