
 Verslag vergadering d.d. 9 maart 2021  

 
Aanwezig: Edwin Kleiboer, Corné van den Hout, Mark Kleinheerenbrink, Guus Buijlinckx 

(s.v. Tuldania), Jan Vlasblom (HTC De Ypelaer), Dick Nijenhuis (Hilvaria),  
Effie de Haan (gemeente), Leo Harpe (BCH), Antoon van de Sande (SVSOS), 
Karin Schepers (Sportdorp), Frans van Kempen (VC de Hilver),  
Tjalle Hoogsteen (Sportcoach / Hita ’79), Effie de Haan (gemeente), 

 Bo Stokkermans (DSV), Lobke de Regt-Nouwens (Achil ’87),  
John Koolwijk (Achil ’87), Sander van den Bosch (Sint Catharinagilde), 
John van Dorst (DTV Zandligt). 

 
Afwezig met bericht: Henk Schottert (Biks Shots), Sjors van den Heuvel (EDN ’56), 

Frans Bruinsma (RKDSV), Helmi van der Loo (SSB 60+).  
                                                                  

1.  Opening 
Edwin Kleiboer opent de Teams vergadering met de mededeling dat hij als agendapunt 8a. de 
Collecte Fonds Gehandicaptensport toe wil voegen.  
 
Tevens kan Edwin Kleiboer melden we Corné van den Hout bereid gevonden hebben om het bestuur 
van de Sportraad te komen versterken en hij heet Corné van den Hout dan ook welkom.  
Corné van den Hout geeft aan dat hij hoopt dat hij een bijdrage kan leveren aan de Sportraad. 
 
 
2.  Notulen van de vergadering van 23 november 2020 
Bij punt 6 staat dat de bezuinigingen van de gemeente op het onderhoud van de velden in 2025 
ingaan. Dit moet 2024 zijn. 
 
Bij punt 6 staat: “Volgens Dick Nijenhuis zouden de bezuinigingen ook de binnensport treffen.” 
Dat moet zijn: “Volgens Dick Nijenhuis zouden de bezuinigingen ook de binnensport kunnen treffen.” 
 
Bij punt 10 wordt gemeld dat er nog € 50,00 over was van de gelden van Sportdorp.  
Dat moet € 5,00 zijn. 
 
 
3.  Mededelingen 
Effie de Haan geeft aan dat dit voor haar voorlopig de laatste keer is dat ze bij de vergadering van de 
Sportraad aanwezig is in verband met zwangerschapsverlof. De week van 5 april werkt ze voor het 
laatst en de 1e week van september hoopt ze weer terug te zijn. Het is nog niet bekend wie haar gaat 
vervangen. 
 
Volgens Effie de Haan krijgen we voor 2021 € 10.000 extra voor de uitvoering van het Lokaal 
Sportakkoord. 
 
 
  



4.  Sport en Corona 
Hita ’79 ligt helemaal stil. Ze teren wat in op hun financiën maar verder is er niets aan de hand. 
 
Tuldania traint met de jeugd en is gestart met onder 27 trainingen. De oudere senioren gaan trainen in 
4-tallen. Financieel is er weinig aan de hand. 
 
DSV is weer aan het trainen met onder 27. Financieel gaat het goed. 
 
Achil ’87 leden kunnen zich inschrijven voor trainingen van maximaal 6 personen op de Roodloop.  
Ook lopen ze in kleine groepjes door het dorp. 
 
De jeugd van Hilvaria traint weer. Financieel is het moeizaam. De kosten lopen door.  
Op zich valt het mee, maar ze leveren in. De plannen voor de verbouwing worden doorgeschoven. 
 
Bij DTV Zandligt loopt het enkelen door. De avondklok beperkt de mogelijkheden.  
Vanaf half maart starten ze ook weer met dubbelen. Financieel kunnen ze nog goed rond komen.  
 
VC de Hilver ligt helemaal stil. Ze proberen naar buiten te gaan, maar het is nu nog te koud. 
Ze teren in op de reserves. De NeVoBo verhoogt de contributie met € 5,00. 
Het ledenaantal loopt terug door Corona. 
 
Bij het Sint Catharinagilde ligt alles stil. De sport is een middel om een gezamenlijke avond te hebben.  
De contributies zijn geïnd en ze hebben geen kosten. 
 
De badmintonclub doet helemaal niets. Laco heeft de TVS -regeling voor het 4e kwartaal 
aangevraagd. Financieel springen ze er wel uit, maar sportief maken ze een pas op de plaats.  
Als het beter weer is, willen ze naar buiten gaan. 
 
SVSOS heeft geen financiële problemen en ze trainen binnen de Corona kaders. 
 
Frans van Kempen heeft bij VLOHradio het verzoek neergelegd om een spotje te maken om de 
sportverenigingen niet te vergeten. 
 
De gemeente gaat de TVS-regeling weer aanvragen voor de verenigingen die via de gemeente 
zaalruimte huren. 
 
Verenigingen kunnen hun vragen nog steeds kwijt op corona@sportraadhilvarenbeek.nl   
 
 
5.  Lokaal Sportakkoord 
Het platform is bezig om uitvoering te geven aan het Lokaal Sportakkoord. 
 
Er komt een platform 0-100 voortbordurend op Sjors Sportief met inschrijfmogelijkheden voor 18+. 
Daarbij komen ook links naar andere aanbieders. 
De verenigingen kunnen via de account van Sjors Sportief nu al content plaatsen. 
Het aanbod voor ouderen komt dus ook in het boekje van Sjors Sportief. 
 
Hilvarenbeek Actief start na de zomer met een kick-off. 
Ze willen aansluiting bij Sportstimulering Nederland. 
Er is nog wat discussie over de naam ‘Hilvarenbeek actief’ of ‘Hilvarenbeek beweegt’. 
Omdat het ook om cultuur gaat is een meerderheid van de aanwezigen voor ‘Hilvarenbeek actief’. 
Andere ideeën zijn nog welkom. 
 
Omdat er nog maar 4 reacties gekomen zijn op de mail van Frans van Kempen zal nog een keer een 
reminder verstuurd worden. Als er niet meer reacties komen, kan de commissie geen goed besluit 
nemen. 
 
Edwin Kleiboer zal bij Marja Nieuwenhuis (SSNB) informeren of er vanuit de services ondersteuning 
voor de sportpas mogelijk is.  Vragen voor Marja Nieuwenhuis kunnen bij Edwin Kleiboer worden 
ingediend. 



6.  Buurtsportcoach 
De focus van de buurtsportcoach verschuift naar jongeren 18+ met lasergamen en bubble voetbal. 
Ze doen een beroep op de verenigingen voor het gebruik van de accommodatie en de communicatie 
met de leden. Op 10 maart wordt er bubble voetbal georganiseerd op de voetbalvelden van SVSOS 
en Tuldania.  
 
De Koningsspelen worden dit jaar in sobere vorm per basisschool gehouden.  
De draaiboeken zijn naar de basisscholen gestuurd en de leerkrachten gaan die uitwerken. 
 
Ine van Liempd is eind februari gestopt als buurtsportcoach voor kwetsbare senioren (70+).  
Hierop is voorlopig geen vervolg gekomen. 
 
 
7.  Onderhoud sportvelden 
Er is een commissie gevormd die bestaat uit Chris Heutinck (Hockeyclub), Hans Leijten (Hilvaria), 
Frans Bruinsma (RKDSV), Frans van Kempen (VC de Hilver), Edwin Kleiboer (Sportraad) en  
Jan Vlasblom (Sportraad) die gaat praten met de wethouder over het terug geven van onderhoud van 
de sportvelden aan de verenigingen. Er is een datumprikker uitgezet met allemaal data in april. 
 
Het hele verhaal is nog een idee van de gemeenteraad. Er staat nog niets vast. 
 
 
8.  Brainstorm sessie beleidsplan Achil ’87 in verband met nieuwe atletiekbaan 
Edwin Kleiboer en Jan Vlasblom hebben een gesprek gehad met Achil ’87 over de vervanging van de 
atletiekbaan op de Roodloop. 
 
Namens Achil ’87 geven Lobke de Regt-Nouwens en John Koolwijk een presentatie van de plannen 
van Achil ’87. 
 
De atletiekbaan ligt er inmiddels meer dan 30 jaar en is een van de laatste betonbanen van 
Nederland. De baan is op. De kosten voor de aanleg van een nieuwe baan worden geraamd op 3 ton. 
Het is niet duidelijk wie de eigenaar is van de baan. Volgens Jan Vlasblom is de baan door de 
gemeente en op kosten van de gemeente aangelegd. 
 
De contributie van Achil ’87 is al redelijk hoog te opzichte van de omgeving met gemiddeld € 75,00. 
Achil heeft ongeveer 200 leden. 
 
De nieuwe baan moet 15-20 jaar meegaan. 
 
Er wordt geadviseerd om te kijken naar subsidies op www.sportsubsidie.nl  
 
Mogelijk zou de nieuwe baan ook gebruikt kunnen worden voor activiteiten van de KBO. 
Een ander idee is pay per use. 
 
Achil ’87 gaat vragen formuleren voor de andere verenigingen. 
 
Volgens Antoon van de Sande staat in de nota Harmonisatie Buitensport beschreven wat de 
afspraken over de baan zijn (zie bijlage). 
 
 
8a. Collecte Fonds Gehandicaptensport 
De landelijke collecteweek voor het Fonds Gehandicaptensport wordt dit jaar gehouden van 4 tot en 
met 10 april. Collectebussen plaatsen in kantines gaat dit jaar niet werken. De eerste aanmeldingen 
om te collecteren zijn binnen. Edwin Kleiboer maakt een tekst voor op de website. Binnen de Corona 
maatregelen is het collecteren toegestaan. Er kan ook voor gekozen worden om een ansichtkaart rond 
te brengen. Ook vanuit de groep van Peter van Meegen doen weer een aantal collectanten mee.  
 
  
  



9.  Uit de verenigingen / Rondvraag 
De verenigingen worden geattendeerd op de Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen (WBTR) die in 
2021 in werking treedt (zie bijlage). 
 
SVSOS heeft de viering van het 75-jarig bestaan definitief gecanceld. 
 
Voetbalvereniging Tuldania bestond op 5 maart 2021 75 jaar, maar heeft alle jubileumactiviteiten 
doorgeschoven naar 2022. 
 
Het DB is met een groepje mensen gestart met de voorbereidingen van het 50 jarig jubileum van de 
Sportraad. Op zaterdag 23 oktober is er een feestavond in Elckerlyc. Op vrijdag 22 oktober is er een 
congres voor alle Brabantse Sportraden van NOC*NSF in Hercules in Diessen. 
 
VLOHradio wil 4 uitzendingen maken over de historie van de sport in Hilvarenbeek. Mogelijk in 
combinatie met BeekTV. Ook zou er een live uitzending kunnen komen van de feestavond op 23 
oktober. 
 
 
10. Sluiting 
Edwin Kleiboer dankt iedereen hartelijk voor de tijd en wenst iedereen succes met het opstarten van 
het sporten voor de volwassenen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data voor de volgende vergaderingen 
Maandag 19 april   20.30 uur Dagelijks bestuur Elckerlyc 
Maandag 10 mei  20.30 uur Bestuursvergadering Elckerlyc 
Maandag 6 september   20.30 uur Dagelijks bestuur Elckerlyc 
Dinsdag 21 september  20.00 uur Bestuursvergadering Elckerlyc 
Maandag 18 oktober   20.30 uur Dagelijks bestuur Elckerlyc 
Zaterdag 23 oktober    50 jaar Sportraad Elckerlyc  
Maandag 22 november  20.00 uur Bestuursvergadering Elckerlyc 
Maandag 20 december   20.30 uur Dagelijks bestuur Elckerlyc 
Dinsdag 18 januari 2022 20.00 uur Jaarvergadering Elckerlyc 
Vrijdag 4 februari 2022  20.00 uur  Sportgala   Elckerlyc 
 
 
 
__________________________    ______________________________ 
  
Voorzitter Edwin Kleiboer     Secretaris Guus Buijlinckx 


