
 Verslag vergadering d.d. 21 september 2021  

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

Guus Buijlinckx (s.v. Tuldania), Karin Schepers (Sportdorp), 
Antoon van de Sande (SVSOS), Frans van Kempen (VC de Hilver), 
Tjalle Hoogsteen (Sportcoach / Hita ’79), Henk Schottert (Biks Shots), 

 Sander van den Bosch (Sint Catharinagilde), John van Dorst (DTV Zandligt), 
 
Afwezig met bericht: Jan Vlasblom (HTC De Ypelaer), Dick Nijenhuis (Hilvaria),  

Frans Bruinsma (RKDSV), Jan Burgers (Ruitersportvereniging Wilhelmina), 
Pien van den Boer (DSV), Effie de Haan (gemeente), Leo Harpe (BCH),  
Maik Wojtas (SSB 60+).  

                                                                  

1.  Opening 
Edwin Kleiboer opent de vergadering met een woord van welkom. 
 
 
2.  Notulen van de vergadering van 8 maart 2021 
De statuten van SVSOS en Tuldania gaan herzien worden naar aanleiding van de WBTR. 
De notulen worden verder goed gekeurd met dank aan Guus Buijlinckx. 
 
 
3.  Mededelingen 
Helmi van der Loo heeft laten weten dat ze verhuisd is naar Ulvenhout en dat Maik Wojtas haar op 
gaat volgen als afgevaardigde van SSB 60+. 
 
Effie de Haan moet de taken van Sanne Abrahams overnemen, waardoor er minder uren overblijven 
voor de sport. Er is een personeelsprobleem binnen het gemeentehuis. 
 
 
4.  Leefstijlakkoord 
Edwin Kleiboer geeft uitleg over het leefstijlakkoord Heel Hilvarenbeek gezond. De budgetten komen 
weer naar de Sportraad. Net voor de vakantie is het verzoek bij de gemeente binnen gekomen om een 
leefstijlakkoord op te stellen. Daarvoor is Bureau Negen (Daniëlle Remy) ingehuurd. Dit was nodig om 
de subsidie te krijgen. Anja van Westerlaken van de gemeente heeft de regie. De aanvraag moet nog 
door de gemeenteraad. Het budget voor 2021 zou al binnen moeten zijn. In november moet het 
budget voor 2022 worden aangevraagd. De verdeling van de gelden wordt ondergebracht bij Actief 
Hilvarenbeek. De eerste doelgroep is jongeren (Alcohol – Drugs – Eenzaamheid). De tweede 
doelgroep is senioren (Eenzaamheid – Bewegen). De sportraad is inhoudelijk niet betrokken geweest 
bij het opstellen van het leefstijlakkoord. Edwin Kleiboer, Karin Schepers en Tjalle Hoogsteen weten 
wat er speelt. Alles is uiteindelijk voortgekomen uit het ontwikkelen van de Sportvisie. 
 
  
5.  Actief Hilvarenbeek 
Sjors Sportief / Creatief heeft inmiddels 273 inschrijvingen opgeleverd, waarvan 203 voor de sport. 
Via de website actiefhilvarenbeek.nl kunnen activiteiten zoals voor Sjors Sportief worden geüpload. 
Als je op ‘Thema’ klikt dan komen alle dingen onder elkaar te staan. 
Alle feedback over de website kan worden doorgegeven aan Tjalle Hoogsteen. 
Er is ook een nieuwsrubriek waarvoor verenigingen hun evenementen kunnen aanmelden.  
 
Het in de lucht houden van het platform Actief Hilvarenbeek kost ongeveer € 5000 per jaar aan 
licentiekosten. Tjalle Hoogsteen gaat met Sander van den Bosch bekijken of dat anders kan. 
 
De werkgroep komt in het 4e kwartaal weer een keer bij elkaar.  
Karin Schepers gaat een datum plannen.  



6.  Buurtsportcoach 
De Buurtsport coaches zijn weer begonnen. Een collega van Tjalle Hoogsteen gaat samen met 
jongerenwerk de buurtsport anders invullen naar vraag van de jongeren. Als de activiteiten 
verenigingen raken dan zal Tjalle Hoogsteen contact zoeken met de betreffende vereniging. 
 
Binnen Hilvarenbeek is een teamlid vervangen. 

Indien verenigingen behoefte hebben aan clinics voor de doelgroep jeugd dan kan dit gemeld worden 
bij Tjalle Hoogsteen. 

Op vrijdag 22 april 2022 zijn de Koningsspelen.  
Het plan is om dat voor alle scholen weer op de velden van Hilvaria te doen. 
 
De subsidie vanuit de gemeente is weggevallen doordat een invaller beleidsmedewerker op het 
gemeentehuis dacht dat het budget vanuit het rijk ophield te bestaan. Volgens Tjalle komt het goed. 
 

7.  Onderhoud sportvelden 
De gemeenteraad heeft een motie ingediend dat er een buitensport beleid opgezet moet worden. 
De gemeente is bezig met het opzetten van de notitie. 
 
Het is irritant dat wij alles doen voor de gemeente maar dat de gemeente de Sportraad niet betrekt bij 
dergelijke zaken. De Sportraad wil actief betrokken worden bij het traject. Edwin Kleiboer neemt 
daarover contact op met de gemeente. 
 
Eventueel kunnen we ook nog bij de politiek neerleggen dat op een budget van € 108.000 een bedrag 
van € 100.000 korten geen bezuiniging is maar een sanering. 
 
 
8.  Jubileum Sportraad 
Op vrijdag 22 oktober is er een congres in Hercules in Diessen voor alle Brabantse Sportraden. 
 
Op zaterdag 23 oktober is ons verjaardagsfeest. Het programma begint vorm te krijgen. 
We zouden van de verenigingen graag een attribuut ontvangen om de zaal aan te kleden. 
Bart van Hoof gaat de avond aan elkaar praten. 
 
Op VLOH radio komen op 2, 9 en 16 oktober 3 uitzendingen van Tim’s Sportestafette, gepresenteerd 
door Tim van Dijk. Dit programma kan ook via de stream bekeken worden en is een opmaat naar 23 
oktober. 
 
In de Hilverbode komen de komende 6 weken artikelen over 50 jaar Sportraad. Fotograaf Rene 
Wouters heeft zijn cursisten opdracht gegeven om sportfoto’s te maken. De opening van de expositie 
in Elckerlyc is op 23 oktober voorafgaand aan de feestavond. 
 
 
9.  Thema’s 2022 
Edwin Kleiboer vraagt de aanwezigen welke thema’s we in 2022 zouden moeten behandelen. 
Te denken valt aan: Vrijwilligers, Bestuursstructuur, Financiële huishouding, Ledenwerving, etc. 
 
Er wordt afgesproken dat er een vragenlijst naar de verenigingen gestuurd wordt waarin aangegeven 
kan worden waar behoefte aan is. Deze zou ook doorgezet kunnen worden naar de verschillende 
commissies binnen de verenigingen. 
 
Op 13 november is de training voor de vertrouwenscontactpersonen. 
 
 
  



10. Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
Het voorstel is om in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 een sportdebat te 
organiseren. Omdat VLOH radio dit ook al van plan is, wordt besloten om te kijken of we mee kunnen 
liften. Edwin Kleiboer neemt daarover contact op met VLOH radio. 
 

11. Uit de verenigingen / Rondvraag 
De Sportraad doet niet meer mee aan de Rabo Clubsupport actie. Dit omdat de verenigingen al extra 
contributie betalen voor de organisatie van het Sportgala en we geen concurrent willen zijn voor de 
verenigingen. 
 
Er wordt besloten om in 2022 geen Sportgala te organiseren omdat er door Corona in 2021 bijna niet 
gesport is, waardoor er te weinig aanbod van sportprestaties is. 
 
Er dreigt een leegloop bij de kleine jeugd van VC De Hilver. 
De voorzitter van VC De Hilver gaat stoppen. Frans van Kempen wil als afgevaardigde van VLOH 
radio wel betrokken blijven bij de Sportraad. 
 
Biks Shots is geïnterviewd door NOC*NSF over de trainerscursus.  
Henk Schottert zal de link doorsturen. 
 
De horeca van Laco is dicht terwijl Biks Shots gebruik maakt van de sporthal. De vraag is wat de 
afspraken daarover zijn. Henk Schottert gaat overleggen met Laco. 
 
Het Sint Catharinagilde heeft de eerste aanmelding binnen via Sjors Sportief. 
 
Als verenigingen behoefte hebben aan de beweeggids van Actief Hilvarenbeek dan kan deze worden 
aangevraagd bij Karin Schepers. 
 
Op 4 en 5 november worden de vitaliteitsdagen gehouden in Esbeek en Haghorst. 
 
De gemeente gaat onderzoek doen naar de noodzaak van een nieuwe atletiekbaan. 
 
De aanwezigen vragen zich af hoe om te gaan met de nieuwe regeling met de QR codes van het 
Corona toegangsbewijs. 
 
Vanuit Madeleine Bruurs is het voorstel gekomen dat de verenigingen een inzamelpunt worden voor 
kleine plastic flesjes zodat het statiegeld ten goede komt aan de verenigingen. De aanwezigen zien dit 
niet zitten. 
 
 
12. Sluiting 
Edwin Kleiboer dankt iedereen voor de vrije tijd en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar. 
 
 
 
 
Data voor de volgende vergaderingen 
Maandag 18 oktober   20.30 uur Dagelijks bestuur Elckerlyc 
Zaterdag 23 oktober  20.00 uur 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 
 
 
 
__________________________    ______________________________ 
  
Voorzitter Edwin Kleiboer     Secretaris Guus Buijlinckx 


