
 Verslag vergadering d.d. 17 mei 2021  

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

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

 Sander van den Bosch (Sint Catharinagilde), Henk Schottert (Biks Shots), 
Frans Bruinsma (RKDSV). 

 
Afwezig met bericht: Effie de Haan (gemeente), Leo Harpe (BCH), John van Dorst (DTV Zandligt), 

Sjors van den Heuvel (EDN ’56), Helmi van der Loo (SSB 60+), 
Ronald van Kouteren (Avanti-Turnivo).  

                                                                  

1.  Opening 
Edwin Kleiboer opent de Teams vergadering met de mededeling dat Effie de Haan op 8 mei bevallen 
is. Er komt geen vervanger voor haar vanuit de gemeente naar onze vergaderingen. Edwin Kleiboer 
zal namens alle sportverenigingen vanuit de Sportraad een felicitatie sturen.  
 
 
2.  Notulen van de vergadering van 8 maart 2021 
Er zijn 3 opmerkingen over punt 5: 
 
Er staat dat het aanbod voor ouderen ook in het boekje van Sjors Sportief komt.  
Dat is niet juist want er komt een apart boekje met het aanbod voor ouderen.  
 
Sportstimulering Nederland is de leverancier van Sjors Sportief. 
 
De werktitel is niet ‘Hilvarenbeek actief’, maar ‘Actief Hilvarenbeek’. 
 
De notulen worden verder goed gekeurd met dank aan Guus Buijlinckx. 
 
 
3.  Mededelingen 
Guus Buijlinckx heeft namens Anja van de Westelaken een mail doorgestuurd over het 
vrijwilligersplatform. Hieraan zijn voor de verenigingen geen kosten verbonden. Deze komen voor 
rekening van de gemeente. Het is de bedoeling dat dit het verhaal van Contour de Twern gaat 
vervangen. We moeten kritisch zijn op de uitwerking. Anja van de Westelaken zoekt dat verder uit. 
Iemand moet dit blijven aanjagen. 
 
Het eindrapport van Sportdorp is met veel complimenten goedgekeurd. Jan Vlasblom zal het verslag 
toesturen. Jan Vlasblom bedankt iedereen die daar hard aan meegewerkt heeft. 
 
Als gevolg van de nieuwe WBTR regeling moeten (sport)verenigingen hun statuten aanpassen. 
Mogelijk kunnen we voor alle verenigingen in Hilvarenbeek één traject doen. 
Kees Naaijkens van de scouting heeft een pakket om dat te regelen. 
 
Volgens Frans Bruinsma is het allemaal niet zo ingewikkeld en kun je dat best zelf doen. Voor 
medio 2025 moet de WBTR regeling in de statuten zijn opgenomen, daarvoor is het vastleggen 
in het huishoudelijk reglement voldoende. Dit moet wel vóór 1 juli 2021 geregeld zijn. Frans 
Bruinsma zal het verhaal dat hij voor Elckerlyc opgesteld heeft doorsturen zodat dit met de 
notulen meegestuurd kan worden. 
 
De Pezerikken hebben het idee om met alle verenigingen in één keer langs de notaris te gaan. 
 



Sander van den Bosch geeft aan dat de Brabantse gilden advies ingewonnen hebben bij 
notaris professor Van Mourik. Het antwoord kun je lezen in deze link: 
https://sintjorisgildestratum.nl/blog/21872/FEDERATIE.blog  
 
Zodra een statutenwijziging noodzakelijk is, is de notaris verplicht om aan te geven dat deze 
punten in de statuten moeten worden toegevoegd. 
 
Edwin Kleiboer zal contact opnemen met Kees Naaijkens om door te geven dat we zijn 
diensten niet gaan afnemen.  
 
We hebben van Gerrit Overmans de vraag gekregen of we deelname aan het Programma Sportplezier 
& Keurmerk Veilige Club zien zitten. Dit wordt in de regio Hart van Brabant uitgerold.  
Edwin Kleiboer gaat navragen wat dit betekent voor de verenigingen. 
Stap 1 is dat we het verhaal van de vertrouwenscontactpersoon verder uit gaan rollen. 
 
 
4.  Sportplatform Hilvarenbeek 
Er lopen verschillende projecten: 
 

1) Digitale Sportplatform actiefhilvarenbeek.nl  
Sportstimulering voor alle leeftijden. 
 

2) Flexibele sportpas 
Er is besloten om hier niet mee door te gaan omdat er te weinig draagvlak voor is binnen de 
verenigingen. 
 

3) Beweegmarkt 
 

4) MRT en MQ-scan  
Vervolg aan geven in overleg met de scholen. 
 

5) Nationale Diabetes Challenge 
Gaat in de week van 24 mei van start. 20 weken wandelen. 
 

6) Vitaliteitsdagen 
In november in Esbeek en Haghorst. 
 

7) Nationale Sportweek 
In de week van 17 mei wordt het platform gelanceerd met daarop een speciale categorie voor 
de Nationale Sportweek. Ook komt er een flyer. 
De Nationale Sportweek is dit jaar van 17 tot en met 26 september. 
Aanmelden kan tot 1 juni. 
De promotie voor de nationale Sportweek is hetzelfde als vorig jaar. 
 

8) Beweeggids 
In de beweeggids worden alle activiteiten vermeld. 

 
Tjalle Hoogsteen geeft een live presentatie van de website van Actief Hilvarenbeek.  
Deze wordt ook zichtbaar op Hilverportal. 
 
 
5.  Buurtsportcoach 
Op het valk van de buurtsportcoach is er niets te melden.  
Men is bezig met de invulling van het volgende schooljaar. 
 
 
  



6.  Onderhoud sportvelden 
Het verslag van het overleg met de gemeente dat met de agenda is meegestuurd, zijn geen officiële 
notulen, maar geeft wel de inhoud van het gesprek weer. Het was een goed gesprek. De insteek is om 
vanuit gezamenlijkheid tot een beslissing te komen. De bal ligt nu bij de gemeente om voor eind mei 
inzichtelijk te maken wat de bezuiniging inhoudt. Volgens Frans Bruinsma is er nog helemaal geen 
beslissing genomen en moeten we met een kritische blik blijven kijken. Jan Vlasblom merkt op dat er 
allerlei wetgeving aan de orde is, die niet aan vrijwilligers overgedragen kan worden.  
Er zal vanuit de Sportraad nog een schriftelijke reactie naar de gemeente worden gestuurd. 
 
 
7.  Collecte Fonds Gehandicapten Sport 
Er is dit jaar bijna € 800 opgehaald met de collectebussen. Daarvan gaat weer 50% naar het 
gehandicapten platform. In verband met veranderde regelgeving moeten we het hele bedrag eerst 
overmaken naar de organisatie van de nationale collecte, die op haar beurt dan weer 50% doorstort 
naar het gehandicapten platform. 
 
De gebroeders Wilborts die in Biest-Houtakker altijd de collecte verzorgen, waren dit jaar helaas 
geveld door Corona, waardoor er niet gecollecteerd is in Biest-Houtakker. 
 
De digitale collectebus heeft € 160 opgeleverd. Ook daarvan gaat 50% naar het gehandicapten 
platform. Deze blijft het hele jaar door online. 
 
De conclusie is dat we door Corona minder opgehaald hebben. 
 
 
8.  Jubileum Sportraad 
Er is een commissie opgezet die de jubileum activiteiten gaan organiseren. We gaan een 
feestweekend organiseren op 22 en 23 oktober in het kader van 50 jaar Sportraad. 
 
Op 22 oktober is er van 15.00 – 18.00 uur een congres voor alle Sportraden uit Noord-Brabant in 
Hercules in Diessen. Aansluitend is er een buffet. Men is nog op zoek naar een spreker die iets kan 
vertellen. De namen van Kelly van Zon en Nadine Broersen worden genoemd. Het moet iemand zijn 
die de mensen stimuleert om te komen. 
 
Op 23 oktober is er een feestavond in Elckerlyc. 
 
In de aanloop naar het weekend zal de VLOH in een aantal uitzendingen aandacht besteden aan 50 
jaar Sportraad. 
 
 
8a. Corona 
De animo om te trainen loopt terug. Het is op deze manier een sneu einde van het seizoen. 
 
De binnen sporten kunnen eindelijk weer van start. Hilvarenbeek valt onder dezelfde veiligheidsregio 
als Waalwijk en Edwin Kleiboer is voor Waalwijk een voorstel aan het uitwerken wat ook voor 
Hilvarenbeek zou kunnen werken. Edwin Kleiboer krijgt daar op vrijdag 21 mei meer duidelijkheid 
over.  
 
Volgens Jan Vlasblom gaat NOC*NSF het aangepaste sportprotocol op 18 mei delen. 
 

  



9.  Uit de verenigingen / Rondvraag 
Hita gaat op donderdag 20 mei weer starten na een half jaar gedwongen pauze.  
Ze zijn er zo onderhand wel klaar mee. 
 
VC De Hilver wil op donderdag 20 mei ook weer starten, maar worstelt nog met de richtlijnen. 
 
HTC De Ypelaer heeft 2 padel banen in gebruik genomen.  
Ze zijn altijd bezet, dus dat is op zich een goede zaak. 
 
De basketball club is naar buiten gegaan. Voor de trainingen hebben ze gebruik gemaakt van het 
outdoor veld bij basisschool Eksterbos. Dit veld is in slechte staat en zal verdwijnen als de basisschool 
verplaatst wordt. Henk Schottert maakt zich zorgen over de toekomst. Volgens Tjalle Hoogsteen staat 
er een multifunctioneel sportveld op de tekening voor de nieuwe school.  
De planning voor de nieuwe school ligt nu ter inzage. 
Jongerenwerk, Effie de Haan en Dennis Schapendonk zijn bezig met de planning.  
Henk Schotter zal contact met hen opnemen. 
 
Op 1 juli 2021 wordt de drank- en horecawet vervangen.  
Bekijk in de bijlage wat de belangrijkste veranderingen zijn. 
 
 
10. Sluiting 
Edwin Kleiboer dankt iedereen hartelijk voor de tijd om bij de vergadering te zijn en wenst iedereen 
nog een prettige avond. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data voor de volgende vergaderingen 
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 


