
 Verslag vergadering d.d. 8 maart 2022  

 
Aanwezig: Corné van den Hout, Mark Kleinheerenbrink, Jan Vlasblom (HTC De Ypelaer), 

Guus Buijlinckx (s.v. Tuldania), Antoon van de Sande (SVSOS),  
Frans van Kempen (VC de Hilver), Dick Nijenhuis (Hilvaria), 
Henk Schottert (Biks Shots), Sander van den Bosch (Sint Catharinagilde), 

 Karin Schepers (Actief Hilvarenbeek), Marja Nieuwenhuis (SSNB),  
 Annet van Grunsven (Farent), Henri Beerens (Sportraad Loon op Zand). 

 
 
Afwezig met bericht: Edwin Kleiboer, Tjalle Hoogsteen (Sportcoach / Hita ’79),  

Frans Bruinsma (RKDSV), Maik Wojtas (SSB 60+),  
Ronald van Kouteren (Avanti-Turnivo), John van Dorst (DTV Zandligt). 

                                                                  

1.  Opening 
Bij afwezigheid van Edwin Kleiboer opent Jan Vlasblom de vergadering met een woord van welkom. 
Een bijzonder welkom voor Annet van Grunsven, Marja Nieuwenhuis en Henri Beerens. 
 
 
2.  Notulen van de vergadering van 22 november 2021 
De beweegmarkt komt er dit jaar nog niet. 
 
 
3.  Mededelingen 
Effie de Haan werkt niet meer voor de gemeente en komt dus niet meer naar onze vergaderingen.  
Er is nog geen opvolger voor haar aangesteld.  
Anja van Westerlaken is aanspreekpunt voor Actief Hilvarenbeek. 
 
 
4.  Voorstellen consulent Ouders in Relatie en Scheiding in Hilvarenbeek 
Annet van Grunsven is consulent Ouders in Relatie en Scheiding voor de gemeente Hilvarenbeek.  
Zij geeft door middel van een presentatie (zie bijlage) uitleg over haar werkzaamheden. 
 
Uit het daarop volgende gesprek kwam de vraag naar voren of we wisten wie de 
vertrouwenscontactpersonen van de verenigingen zijn. Guus Buijlinckx zal dat inventariseren. 
 
 
5.  Verenigingsondersteuning 2022 (Marja Nieuwenhuis) 
Marja Nieuwenhuis geeft door middel van een presentatie (zie bijlage) uitleg over de mogelijkheden 
van verenigingsondersteuning. Volgens haar maken de verenigingen uit de gemeente Hilvarenbeek 
weinig gebruik van de verenigingsondersteuning. 
 
Marja Nieuwenhuis is als Adviseur Lokale Sport gekoppeld aan het Sportakkoord.  
Ze is een doorgeefluik naar NOC*NSF.  
 
Ze heeft voor 2022 40 uur beschikbaar en er is geen apart budget voor Hilvarenbeek. 
 
Er zijn ruim 200 services soms ook met een eigen bijdrage. 
Je kunt hierbij denken aan verduurzaming van sportaccommodaties, gezonde sportomgeving of 
inclusief sporten. 
 
Een andere service is een verenigingsmonitor vanuit de gemeente. Dit is een 
verenigingsondersteuner vanuit het sportakkoord die alle verenigingen langs gaat. Eventueel zouden 
we in combinatie met de gemeente Tilburg verenigingsondersteuning in kunnen huren. 
 
 



6.  Actief Hilvarenbeek 
Het platform is opgestart met een nieuwsbrief. 
 
Er zijn te veel projecten om alles meteen uit te kunnen voeren. Er wordt een plan opgesteld voor dit 
jaar en vervolgens worden de budgetten verdeeld. Per project zal een projectteam worden opgezet 
om het een kop en een staart te geven. Voor dit jaar is er € 20.000 beschikbaar. 
 
 
7.  Accommodatie visie 
Eind maart moet het businessplan voor een nieuwe atletiekbaan klaar zijn. 
 
We hebben een brief klaar liggen aan de verenigingen met een buitensport accommodatie om hen uit 
te nodigen op een aparte avond. 
 
Marja Nieuwenhuis gaat ons advies geven hoe we het projectmatig het beste aan kunnen aanpakken. 
 
 
8.  Club van de maand – Presentatie DTV Zandligt (John van Dorst) 
Omdat John van Dorst thuis zit met Corona wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende 
vergadering. 
 
 
9.  Uit de verenigingen / Rondvraag 
Op VLOHradio is op zondagmiddag 13 maart het verkiezingsdebat. 
 
VCH is nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter.  
Frans van Kempen gaat contact opnemen met Marja Nieuwenhuis voor nieuwe ideeën.   
 
LACO zou verkocht worden aan Sportfondsen. Het is niet duidelijk hoe dit er voor staat. 
 
EDN ’56 heeft SVSOS benaderd voor samenwerking. Er is inmiddels een ouder bijeenkomst geweest. 
 
JUMBO heeft het initiatief genomen voor een actie voor gezonde voeding via de sportverenigingen. 
JUMBO Hilvarenbeek wil wel meedoen. Verenigingen die interesse hebben kunnen zich aanmelden 
bij Jan Vlasblom (info@vlasblomconsulting.nl). Hij brengt ze dan in verbinding met de contactpersoon 
bij NOC*NSF 

 
Omdat het weer mag nodigt Mark Kleinheerenbrink iedereen uit voor een drankje aan de bar. 

 
 

10. Sluiting 
Jan Vlasblom dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.  
 
 
Data voor de volgende vergaderingen 
Maandag 25 april   20.30 uur Dagelijks bestuur Elckerlyc 
Maandag 30 mei  20.00 uur Bestuursvergadering Elckerlyc 
Maandag 5 september   20.30 uur Dagelijks bestuur Hercules 
Dinsdag 27 september  20.00 uur Bestuursvergadering Hercules 
Maandag 17 oktober   20.30 uur Dagelijks bestuur Hercules 
Maandag 14 november  20.00 uur Bestuursvergadering Hercules 
Dinsdag 20 december   20.30 uur Dagelijks bestuur Hercules 
Dinsdag 17 januari 2023 20.00 uur Jaarvergadering Elckerlyc 
Vrijdag 27 januari 2023  20.00 uur  Sportgala   Elckerlyc 
 
 
 
 
 
__________________________    ______________________________ 
  
Voorzitter Jan Vlasblom      Secretaris Guus Buijlinckx 


