
 Verslag vergadering d.d. 22 november 2021  

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

Jan Vlasblom (HTC De Ypelaer), Guus Buijlinckx (s.v. Tuldania),  
Dick Nijenhuis (Hilvaria), Sjors van den Heuvel (EDN ’56), 
Antoon van de Sande (SVSOS), Frans van Kempen (VC de Hilver), 
Tjalle Hoogsteen (Sportcoach / Hita ’79), Henk Schottert (Biks Shots),  
Anouk Horrevorts (De Dokkelaers), Frans Bruinsma (RKDSV). 

 
Afwezig met bericht: Sander van den Bosch (Sint Catharinagilde), Maik Wojtas (SSB 60+), 

Ronald van Kouteren (Avanti-Turnivo), Karin Schepers (Actief Hilvarenbeek), 
Theo Vermeer (Jeu de boules vereniging De Onvermoeide), 

 John van Dorst (DTV Zandligt), Chris Heutinck (Hockeyclub Hilvarenbeek). 
                                                                  

1.  Opening 
Edwin Kleiboer opent de vergadering met een woord van welkom. 
 
 
2.  Notulen van de vergadering van 21 september 2021 
Er komt niemand meer van de gemeente naar de vergaderingen van de Sportraad omdat Effie de 
Haan er geen uren meer aan mag besteden. 
 
Het leefstijlakkoord is belegd bij het platform Actief Hilvarenbeek. Het geld gaat van de gemeente 
direct naar de Sportraad, die het geld beheert voor het platform. 
 
Het is de vraag of de training voor de vertrouwenscontactpersonen doorgegaan is.  
Edwin Kleiboer vraagt dit na bij Effie de Haan.  
 
Biks Shots heeft een film gemaakt met Erben Wennemars. 
 
 
3.  Mededelingen 
Marja Nieuwenhuis zit met Corona thuis. 
 
 
4.  Actief Hilvarenbeek 
Het platform is bij elkaar geweest bij de Box. Die zijn ook toegetreden tot het platform. 
 
Karin Scherpers gaat een coördinerende rol voor het platform op zicht nemen.  
Het is de bedoeling dat men projectmatig gaat werken met projectgroepen. 
Daarbij zullen ook mensen van buitenaf worden betrokken. 
 
Op de Vitaliteitsdagen in Esbeek zijn helaas maar 27 mensen afgekomen, maar de mensen die er 
waren, waren wel enthousiast. In 2022 zijn de Vitaliteitsdagen weer in Hilvarenbeek. Men heeft het 
idee om het bedrijfsleven er bij te betrekken. 
 
Er komt een beweegmarkt voor mensen met een beperking vanuit Aangepast Sporten. 
 
De website Actief Hilvarenbeek (www.actiefhilvarenbeek.nl) is aangepast en ziet er mooi uit. 
Nieuwsberichten vanuit de verenigingen zijn welkom, zoals bijvoorbeeld jubileum activiteiten. 
 
De vraag is om in december een informatieavond te beleggen voor de politieke partijen. Besloten 
wordt dat de Sportraad namens alle verenigingen een brief zal sturen om de sport onder de aandacht 
te brengen. 
 
Er wordt onderzoek gedaan naar de aanleg van een outdoor sportveld op Slibbroek. 



5.  Onderhoud sportvelden 
Edwin Kleiboer en Frans Bruinsma hebben een gesprek gehad met Jennie Schrauwen-van der Geer, 
strategisch adviseur ruimte van de gemeente, over de notitie over het onderhoud van de sportvelden. 
Ze hebben gevraagd of wij mee mogen denken aan de voorkant om een goede visie te ontwikkelen. 
De gemeente gaat nu bekijken welke stappen er doorlopen moeten worden. Edwin en Frans hebben 
er voor gepleit om het met eigen mensen te doen en geen bureau in te huren.  
 
Edwin zal het proces wat we tot op heden doorlopen hebben op papier zetten. 
 
 
6.  Jubileum Sportraad 
We hebben op 22 november een heel goed congres gehad in samenwerking met NOC*NSF. 
NOC*NSF gaat dat nu ook in andere regio’s doen. De kennisdeling tussen Sportraden is op gang 
gebracht.  
 
De jubileum feestavond  is helaas niet doorgegaan. We hadden het idee om als vervanging voor de 
feestavond een speciaal Sportgala op te tuigen op 4 februari. De vergadering besluit om dit in het 
kader van de weer oplopende Corona besmettingen en de verwachtte maatregelen niet te doen. 
 
De expositie van sportfoto’s is nog te zien in de foyer van Elckerlyc. 
 
 
7.  Verenigingsondersteuning 2022 
Loop je tegen opleidingsvraagstukken aan, dan kunnen de verenigingen rechtstreeks contact 
opnemen met Marja Nieuwenhuis om te vragen of daar aanbod voor is: m.nieuwenhuis@ssnb.nl.  
 
Dit agendapunt zal bij de volgende vergadering weer op de agenda gezet worden. 
 
Dit loopt parallel met de budgetten van het sportakkoord en is dus voor 2022 nog te gebruiken. 
 
Op bijna alle vraagstukken past wel een interventie. 
 
 
7a. Corona 
De individuele buitensporten zijn door Corona gegroeid. 
De verenigingen merken steeds vaker dat vrijwilligers er geen zin meer in hebben. 
 
Als verenigingen problemen aangaande Corona hebben, dan kunnen ze contact opnemen met Effie 
de Haan van de gemeente: e.d.haan@hilvarenbeek.nl. 
 
 
8.  Uit de verenigingen / Rondvraag 
Annouk Horrevorts geeft namens De Dokkelaers aan dat zij het komende jaar 50 jaar bestaan.  
Ze willen door het jaar heen allerlei activiteiten organiseren. Zo hebben ze elke maand een workshop 
met een Olympische sporter. Daarnaast willen ze een workshop ‘Vrijwilligers vinden en binden’ op 
gaan zetten in samenwerking met Marja Nieuwenhuis en ze vragen zich af of de andere verenigingen 
daar ook interesse in hebben. De overige aanwezigen raden dit af omdat dit de laatste jaren al vaak 
de revue gepasseerd is. 
 
Sjors van den Heuvel is op zoek naar betrokkenheid van de jeugd bij EDN ’56 en wil daarvoor gebruik 
maken van de beachvolleybal velden bij EDN ’56. Mogelijk is daar ook budget voor vanuit Actief 
Hilvarenbeek.  
 
Als je vragen hebt over de aanschaf van LED-verlichting dan kun je contact opnemen met Marja 
Nieuwenhuis. Zie ook de website www.sportnlgroen.nl.   
 
Het vrijwilligers platform dat de gemeente op wilde gaan zetten, gaat niet door omdat er te weinig 
animo vanuit de verenigingen was. Volgens Tjalle Hoogsteen kan dat via Actief Hilvarenbeek. 
 
Het BeweegBuro is bezig met een inventarisatie bij de scholen voor de Koningsspelen van 2022.  
Het doel is om met alle scholen op de Roodloop te gaan sporten. 
 



9.  Sluiting 
Edwin Kleiboer dankt iedereen voor de aanwezigheid. Een drankje aan de bar is helaas niet mogelijk. 
 
 
 
 
Data voor de volgende vergaderingen 
Maandag 20 december   20.30 uur Dagelijks bestuur Elckerlyc 
Dinsdag 18 januari 2022 20.00 uur Jaarvergadering Elckerlyc 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________    ______________________________ 
  
Voorzitter Edwin Kleiboer     Secretaris Guus Buijlinckx 


