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Vergaderingen 
De Sportraad kwam slechts twee keer bij elkaar.  
Daarnaast waren er ook nog 4 vergaderingen van het DB.  
 
In 2020 was alles anders. De vergaderingen van maart en mei ging niet door in verband met de 
Corona maatregelen, de vergadering van september was op 1,5 meter in de grote zaal van Elckerlyc 
en de vergadering van november werd gehouden via Teams. 
 

 
Nieuwe leden 
Het Sint Catharinagilde heeft zich aangemeld als nieuw lid van de Sportraad. 
 
 
Sportprijzen 
Op vrijdag 31 januari werden tijdens het Sportgala de sportprijzen van 2019 uitgereikt.  
Het was weer een mooie avond. 
 
De winnaars waren: 
 
Sportvrijwilliger  Harm de Bresser 
Sporter   Tom Schellekens 
Sportploeg  Dokkelaers Age 1 
Sporttalent  Vince van der Loo 
Gehandicaptensport Dré Netten 
Sportvereniging  Hita ‘79 
 
 
Afgelastingen 
De Collecte Fonds Gehandicaptensport ging niet door als gevolg van de Coronamaatregelen. 
 
De vitaliteitsdagen 2020 zijn in verband met Corona gecanceld. 
 
 
Lokaal Sportakkoord 
In de vergadering van november gaf Marja Nieuwenhuis een toelichting op de mogelijkheden die 
Sport Service Noord Brabant aanbied in het kader van het lokale Sportakkoord.  
 
Er is een budget van € 6.000 per jaar beschikbaar voor 2020, 2021 en 2022. Het complete aanbod 
komt vanuit NOC*NSF. De verenigingen werd gevraagd om na te denken over wat zij nodig hebben. 
De Sportraad beheert het geld. Bijna alles wat je als bestuurder zou willen zit er in. 
 
Als gevolg van de Corona maatregelen is het overleg over het Sportakkoord steeds maar weer 
opgeschoven. Inmiddels is er op maandag 7 december een online bijeenkomst geweest. Het doel was 
om in een breder perspectief uitvoering te geven aan het Sportakkoord. Hierbij is bepaald welke 
speerpunten we op gaan pakken. Dit zal gebeuren in samenwerking met Marja Nieuwenhuis van 
SSNB. 
 
 
Nationale Sportweek 2020 
Van 18 tot en met 27 september werd de Nationale Sportweek gehouden. We hadden een mooi 
programma met meer dan 70 activiteiten van 20 aanbieders voor alle leeftijden. VLOH radio heeft een 
spotje gemaakt. De opening was op vrijdagavond 18 september in sporthal De Roodloop. Beek TV 
maakte opnames bij de activiteiten. 
 
  



Kennismaking met de burgemeester 
In de vergadering van september konden alle aanwezigen kennis maken met de nieuwe 
burgemeester. Het belang van Sport wordt door de gemeente onderkend. De burgemeester heeft zelf 
diverse sporten beoefend. Sportverenigingen zijn ontzettend belangrijk om de jeugd aan het bewegen 
te krijgen. Sportclubs maken een belangrijk onderdeel uit van de leefbaarheid in de kernen. 
Waarschijnlijk zijn er de komende jaren minder middelen beschikbaar. Daarom moeten we met elkaar 
proberen deze middelen goed in te zetten. 
 
De burgemeester ziet zichzelf als verbinder. Hij heeft er zin in.  
Edwin Kleiboer heette hem namens de sport van harte welkom in de gemeente. 
 
Sportraad Hilvarenbeek is een van de oudste sportraden van Nederland en we accepteren graag de 
uitnodiging om samen te werken. 
 
De Sportraad hoopt in de toekomst weer terug te gaan naar haar taak als vertegenwoordiger van 
verenigingen. 
 
 
Sporten tijdens Corona 
Effie de Haan heeft namens de gemeente de Corona activiteiten gecoördineerd.  
 
De verenigingen hadden moeite met de handhaving van de Corona regels op de sportparken.  
De gemeente werd verzocht om namens de sportverenigingen de leden aan te spreken dat ze de 
regels na moeten leven om te kunnen blijven sporten. Dat was helaas maar van korte duur. 
 
De Corona enquête heeft duidelijk gemaakt dat geen enkele vereniging een terugloop van het aantal 
leden verwacht. Ook verwachten de verenigingen op korte en langere termijn geen problemen. 
 
De verenigingen met een eigen kantine hebben meer problemen dan de verenigingen die gebruik 
maken van de sportzalen.  
 
De gemeente heeft compensatie aangevraagd voor de gymzalen van de gemeente. De gemeente 
heeft geen potje voor sport gerelateerde tekorten. Wel heeft de gemeente een noodfonds Corona voor 
verenigingen die op omvallen staan. 
 
De Sportraad is de verbindende schakel in Corona tijden. 
 
 
Buurtsportcoach 
De vraag is ten opzichte van het vorig schooljaar weer gegroeid. De lastenverlichtingsgelden worden 
gebruikt om de sportcoach in te zetten. 
 
Sjors Sportief heeft het afgelopen schooljaar 553 reguliere inschrijvingen van kinderen van 4 tot en 
met 12 jaar opgeleverd. Sommige verenigingen hebben er veel nieuwe leden aan overgehouden. 
 
Sjors Sportief werd tijdens Corona ook ingezet om het sportaanbod van de verenigingen bekend te 
maken. Dat heeft 104 inschrijvingen opgeleverd en een goede monitoring voor de gemeente ten 
behoeve van de opstart van de verenigingen.  
 
In de zomer het initiatief ‘ZOMERLOL’ geïnitieerd. De focus lag op jongeren en ondernemers zoals De 
Zwaan. Dat heeft 250 aanmeldingen opgeleverd. 
 
In verband met de Nationale Sportweek werd op 16 september Sjors Sportief kleinschalig uitgerold 
met een bezoek van de mascotte aan alle groepen van alle basisscholen. Sjors Sportief loopt goed.  
Er zijn weer 50 aanbieders en meer dan 200 activiteiten. Het aantal inschrijvingen is weer hoger dan 
vorig jaar. Men wil het platform ook voor andere doelgroepen gaan gebruiken. Dit zal worden 
besproken binnen het Sportplatform. 
 
De sportcoaches gaan op woensdagmiddag sporten aanbieden die niet conflicteren met de bestaande 
verenigingen. Het is de bedoeling om de deelnemers enthousiast te maken voor sport en ze dan te 
begeleiden naar een sportvereniging. 
 
De subsidie vanuit de gemeente voor de sportcoach voor senioren valt weg.  
Het BeweegBuro bekijkt nu hoe hier een vervolg aan gegeven kan worden. 
 
 
  



Zwerfafvalcampagne en sportverenigingen: Hilvarenbeek Schoon! 
In de vergadering van september gaf Lisanne Dierdorp een presentatie over de activiteiten namens 
Hilvarenbeek Schoon! Voor de Sportverenigingen. De landelijke actiedag is als gevolg van Corona 
niet doorgegaan. Ook dit project is stilgelegd in verband met Corona. 
 
 
Sportdorp Hilvarenbeek 
De Sportdorp interventie liep officieel eind september af.  
In verband met Corona is de einddatum uitgesteld tot 1 december. 
 
Op vrijdag 27 november werd het project Sportdorp officieel afgesloten met een eindpresentatie aan 
de stuurgroep en het indienen van het eindverslag. De gelden van Sportdorp zijn op € 5 na gebruikt. 
 
 
Agenda Sportraad 2021 
De Sportraad wil in 2021 de rol van Sportraad weer op gaan pakken.  
We willen weer terug naar onze rol als vertegenwoordiger van de verenigingen. 
 
De gemeenteraad heeft besloten dat in 2025 het onderhoud van de velden teruggegeven wordt aan 
de verenigingen. We vinden het bijzonder dat de gemeenteraad de bezuinigingen op het onderhoud 
doorvoert zonder dat de Sportraad daarin meegenomen is.  
 
Het eerste thema voor 2021 hebben we op deze manier al vastgesteld: Bezuinigingen gemeente. 
Er zal eerst overlegt worden met de buitensportverenigingen.  
 
Ledenbehoud in deze tijden van Corona. Wat moeten we doen om de jeugd te bedienen. 
 
De verenigingen hebben grote zorgen dat 2021 ook nog Corona gerelateerd zal zijn. 
 
De thema avonden zouden door SSNB voorzien kunnen worden van een inleiding.  
 
 
Sportgala 2021 
Het Sportgala gaat begin 2021 niet door. Er zijn te weinig aansprekende sportprestaties geleverd en 
ook is het niet mogelijk om het Sportgala in de vertrouwde opzet te organiseren. 
 
 


