
 Verslag vergadering d.d. 30 mei 2022  

 
Aanwezig: Edwin Kleiboer, Mark Kleinheerenbrink, Guus Buijlinckx (s.v. Tuldania),  

Frans van Kempen (VC de Hilver), Dick Nijenhuis (Hilvaria),  
Karin Schepers (Actief Hilvarenbeek), Frans Bruinsma (RKDSV),  
Tjalle Hoogsteen (Sportcoach / Hita ’79), Maik Wojtas (SSB 60+),  
Chris Heutink (Hockey Club Hilvarenbeek), 
Leo Harpe (Badmintonclub Hilvarenbeek). 

 
Afwezig met bericht: Corné van den Hout, Ronald van Kouteren (Avanti-Turnivo),  

John van Dorst (DTV Zandligt), Jan Vlasblom (HTC De Ypelaer),  
Antoon van de Sande (SVSOS), Sander van den Bosch (Sint Catharinagilde),  
Sjors van den Heuvel (EDN ’56). 
                           

1.  Opening 
In de agenda was per abuis als plaats van de vergadering Partycentrum Hercules vermeld, waardoor 
een aantal mensen zich naar Diessen begeven hadden. De secretaris bood daarvoor zijn excuses 
aan. 
 
 
2.  Notulen van de vergadering van 8 maart 2022 
Er is nog steeds geen helderheid over onze contactpersoon bij de gemeente. Edwin Kleiboer wordt op 
31 mei teruggebeld.  
 
Op 11 juni is er uitsluitsel over de nieuwe wethouders. 
 
Laco is een half jaar geleden al overgenomen door Sportfondsen. 
 
 
3.  Mededelingen 
Behalve de afmeldingen waren er geen mededelingen. 
 
 
4.  Actief Hilvarenbeek 
In maart is het platform weer een keer bij elkaar gekomen. 
De volgende zaken zijn aan de orde gekomen: 

 Nationale Diabetes Challenge (20 weken wandelen) onder leiding van Pieter van Gestel.  
Men is inmiddels gestart en er wandelen 7 mensen mee. 

 Voor de Koningsspelen wordt een PR plan gemaakt. 
 In september wordt er weer aandacht besteed aan Sjors Sportief.  

De mail is op 30 mei de deur uitgegaan. Afgelopen jaar waren er 555 inschrijvingen. 
 De nationale Sportweek wordt dit jaar gehouden van 16 tot en met 25 september. 

Via de website Actief Hilvarenbeek kunnen de verenigingen hun aanbod doorgeven. 
De activiteiten die vóór 12 augustus opgegeven worden, komen op de flyer.  
De PR start op 20 augustus. 

 Vitaliteitsdagen in Hilvarenbeek (september of oktober). 
 Sportief bewegen: een programma van 10 weken om meer te bewegen. 
 Nadenken over koppeling naar de sportverenigingen voor een betere verbinding tussen 

senioren en verenigingen. 
 De beweegmarkt is vervallen. 

 
De kans is groot dat de sportcoach voor senioren niet meer terug komt omdat de gemeente alles 
afkapt. 
 
 
  



5.  Collecte Fonds Gehandicapten 
Helaas hebben zich heel weinig collectanten aangemeld.  
SVSOS heeft in Biest-Houtakker gecollecteerd en s.v. Tuldania in Esbeek. 
Voor volgend jaar is het vraagstuk om meer vanuit de verenigingen te regelen. 
De collecte heeft € 1260 opgebracht. De digitale collecte €145. Jammer. 
 
Het G-zaalvoetbal wordt in december weer gehouden. 
 
Volgend jaar op tijd op de agenda zetten.  
Mark Kleinheerenbrink werkt het verhaal financieel verder af.  
 
 
6.  Terugkoppeling bijeenkomst 23 mei over Buitensport accommodaties 
Het was een beetje zoeken. 
 
De sportaccommodaties in de kernen moeten in stand gehouden worden.  
De Sportraad gaat aan de verenigingen vragen hoe ze de toekomst zien (over 10 jaar). 
De volgende vergadering bespreken hoe je als club naar de toekomst kijkt. 
 
De Sportraad heeft aan de gemeente aangegeven dat we graag aan de voorkant betrokken willen 
worden bij het opstellen van de accommodatie visie. 
 
Het was geen bijeenkomst om te delen met de gemeente, maar om als Sportraad de mening van de 
verenigingen te weten op het moment dat we in gesprek gaan met de gemeente. 
 
We hebben van Marja Nieuwenhuis en Noud van Herpen nog geen terugkoppeling gehad. Het verslag 
zal zo algemeen mogelijk gehouden worden. Het heeft in elk geval reuring en discussie opgeleverd. 
 
Frans Bruinsma heeft een plan opgesteld voor het opstellen van een toekomstvisie bij RKDSV. 
 
Er is nog steeds onduidelijkheid over de bezuinigingen. 
We gaan een brief richting de gemeente sturen dat we ervanuit gaan dat de bezuinigingen op het 
onderhoud voorlopig van de baan zijn. Frans Bruinsma gaat een concept opstellen voor de brief. 
De brief gaat het college van B&W en in CC naar alle raadsleden.   
 
 
6a. Samenlevingsakkoord 
Hoi Werkt heeft een Samenlevingsakkoord opgesteld. De sport wordt er bijna niet in benoemd. 
Sport is van grote waarde voor het realiseren van sociaal gezonde inwoners. 
Sport is ook in de grote kernen belangrijk. 
 
Op zaterdag 11 juni van 11.00 – 14.00 uur kan er met HOI over het Samenlevingsakkoord worden 
gesproken. 
 
 
7.  Vertrouwenscontactpersonen 
Guus Buijlinckx heeft een onderzoek gedaan naar de vertrouwenscontactpersonen bij de 
verenigingen. We hebben nu in kaart wie dat zijn en daar kunnen we nu mee verder. 
 
 
8.  Club van de maand – Presentatie DTV Zandligt (John van Dorst) 
Omdat John van Dorst verhinderd was, wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende 
vergadering. 
 
 
  



9.  Uit de verenigingen / Rondvraag 
Badminton Club Hilvarenbeek bestaat op 29 juni 50 jaar. Op 28 juni is er een reünie waarbij iedereen 
welkom is die lid geweest is. De komende weken zijn er veel PR activiteiten. Ook nieuwe leden zijn 
welkom. 
 
Maik Wojtas wil gebruik maken van verenigingsondersteuning om meer mensen te trekken.  
Hem wordt geadviseerd om rechtstreeks contact op te nemen met Marja Nieuwenhuis. 
 
Hilvaria bestaat op 1 augustus 90 jaar. Op 9 en 10 september is een feestweekend gepland. 

 
 

10. Sluiting 
Edwin Kleiboer dankt iedereen hartelijk voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data voor de volgende vergaderingen 
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 Edwin Kleiboer     Secretaris Guus Buijlinckx 


