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Vergaderingen 
De Sportraad kwam 4 keer bij elkaar.  
Daarnaast waren er ook nog 4 vergaderingen van het DB.  
 
Ook in 2021 hadden we te maken met de Corona maatregelen, de vergaderingen van maart en mei 
waren via Teams. In september konden we eindelijk weer een keer live vergaderen en na afloop een 
drankje drinken aan de bar. Dat was bij de vergadering van november al weer niet meer mogelijk, 
maar deze kon net voor de volgende lockdown nog wel doorgang vinden in Elckerlyc. 

 
 

Sportprijzen 
Omdat er door alle Corona maatregelen in 2020 bijna niet gesport werd, werd besloten om het 
Sportgala van 2021 niet door te laten gaan. 
 
 
Bestuur Sportraad 
In de vergadering van maart kon Edwin Kleiboer melden dat Corné van den Hout bereid gevonden 
was om het bestuur van de Sportraad te komen versterken.  
 
 
Collecte Fonds Gehandicaptensport 
De landelijke collecteweek voor het Fonds Gehandicaptensport werd dit jaar gehouden van 4 tot en 
met 10 april. Collectebussen plaatsen in kantines ging niet door omdat de kantines gesloten waren. 
Binnen de Corona maatregelen was het collecteren toegestaan. Er kon ook voor gekozen worden om 
een ansichtkaart rond te brengen.  
 
Er is dit jaar bijna € 800 opgehaald met de collectebussen.  
Daarvan gaat weer 50% naar het gehandicapten platform.  
 
De gebroeders Wilborts die in Biest-Houtakker altijd de collecte verzorgen, waren dit jaar helaas 
geveld door Corona, waardoor er niet gecollecteerd is in Biest-Houtakker. 
 
De digitale collectebus heeft € 160 opgeleverd.  
Ook daarvan gaat 50% naar het gehandicapten platform. Deze blijft het hele jaar door online. 
 
De conclusie is dat we door Corona minder opgehaald hebben. 
 
 
Contactpersoon gemeente 
Effie de Haan was in maart voor de laatste keer aanwezig bij onze vergadering. Daarna ging ze met 
zwangerschapsverlof. Er kwam geen vervanger voor haar vanuit de gemeente en toen ze in 
september weer terug was, moest ze de taken van Sanne Abrahams overnemen, waardoor er minder 
uren overbleven voor de sport en ze geen uren meer mocht besteden aan de Sportraad.  
 
 
 
  



Actief Hilvarenbeek 
Er komt een platform 0-100 voortbordurend op Sjors Sportief met inschrijfmogelijkheden voor 18+. 
Daarbij komen ook links naar andere aanbieders. 
Er komt een apart boekje met het aanbod voor ouderen.  
 
Er lopen verschillende projecten: 
 
Digitale Sportplatform actiefhilvarenbeek.nl  
Sportstimulering voor alle leeftijden. 
 
MRT en MQ-scan  
Vervolg aan geven in overleg met de scholen. 
 
Nationale Diabetes Challenge 
Ging in de week van 24 mei van start. 20 weken wandelen. 
 
Nationale Sportweek 
In de week van 17 mei werd het platform gelanceerd met daarop een speciale categorie voor de 
Nationale Sportweek. Ook kwam er een flyer. 
De Nationale Sportweek was dit jaar van 17 tot en met 26 september. 
De promotie voor de nationale Sportweek was hetzelfde als vorig jaar. 
 
Beweeggids 
In de beweeggids worden alle activiteiten vermeld. 
 
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. 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. Het geld gaat van de gemeente direct naar de Sportraad, die het geld beheert voor 
het platform. 
 
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. 
Er is ook een nieuwsrubriek waarvoor verenigingen hun evenementen kunnen aanmelden.  
 
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.  
 
Er wordt onderzoek gedaan naar de aanleg van een outdoor sportveld op Slibbroek. 
 
 
Sporten tijdens Corona 
De eerste helft van het jaar lag de binnensport helemaal stil. 
De buitensportverenigingen mochten alleen maar trainen.  
Over het algemeen zijn de verenigingen financieel goed door de crisis gekomen.  
De binnen sporten konden in mei eindelijk weer van start. 
De individuele buitensporten zijn door Corona gegroeid. 
De verenigingen merken steeds vaker dat vrijwilligers er geen zin meer in hebben. 
 
 
  



Buurtsportcoach 
Ine van Liempd is eind februari gestopt als buurtsportcoach voor kwetsbare senioren (70+).  
Hierop is voorlopig geen vervolg gekomen. 
 
De Koningsspelen werden in 2021 in sobere vorm per basisschool gehouden.  
 
De subsidie vanuit de gemeente voor de buurtsportcoaches is weggevallen doordat een invaller 
beleidsmedewerker op het gemeentehuis dacht dat het budget vanuit het rijk ophield te bestaan.  
 
Op vrijdag 22 april 2022 zijn de Koningsspelen.  
Het plan is om dat voor alle scholen weer op de velden van Hilvaria te doen. 
 
 
Onderhoud sportvelden 
Er is een commissie gevormd die bestaat uit Chris Heutinck (Hockeyclub), Hans Leijten (Hilvaria), 
Frans Bruinsma (RKDSV), Frans van Kempen (VC de Hilver), Edwin Kleiboer (Sportraad) en  
Jan Vlasblom (Sportraad) die gaat praten met de wethouder over het terug geven van onderhoud van 
de sportvelden aan de verenigingen.  
 
Het was een goed gesprek. De insteek is om vanuit gezamenlijkheid tot een beslissing te komen.  
De bal ligt nu bij de gemeente om inzichtelijk te maken wat de bezuiniging inhoudt. Volgens Frans 
Bruinsma is er nog helemaal geen beslissing genomen en moeten we met een kritische blik blijven 
kijken. Jan Vlasblom merkt op dat er allerlei wetgeving aan de orde is, die niet aan vrijwilligers 
overgedragen kan worden.  
 
De gemeenteraad heeft een motie ingediend dat er een buitensport beleid opgezet moet worden. 
 
Het blijkt dat op een budget van € 108.000 een bedrag van € 100.000 wordt gekort.  
Dat is geen bezuiniging maar een sanering. 
 
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.  
 
 
Nieuwe atletiekbaan 
In de vergadering van maart heeft een afvaardiging van Achil uitleg gegeven over hun plannen voor 
de aanleg van een nieuwe atletiekbaan op de Roodloop. 
 
De atletiekbaan ligt er inmiddels meer dan 30 jaar en is een van de laatste betonbanen van 
Nederland. De baan is op. De kosten voor de aanleg van een nieuwe baan worden geraamd op 3 ton. 
Het is niet duidelijk wie de eigenaar is van de baan.  
 
De gemeente gaat onderzoek doen naar de noodzaak van een nieuwe atletiekbaan. 
 
 
  



50 jaar Sportraad 
We hebben op vrijdag 22 november bij Hercules in Diessen een heel goed congres voor alle 
Brabantse Sportraden 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.  
 
Op VLOH radio zijn op 2, 9 en 16 oktober uitzendingen geweest van Tim’s Sportestafette, 
gepresenteerd door Tim van Dijk. Dit programma kon ook via de stream bekeken worden. 
 
In de Hilverbode werden door Hein Kanters 6 artikelen over 50 jaar Sportraad gepubliceerd.  
 
Op zaterdag 23 oktober was ons verjaardagsfeest gepland. Als gevolg van te weinig aanmeldingen, 
hebben we besloten om de feestavond niet door te laten gaan. 
 
Fotograaf Rene Wouters had zijn cursisten opdracht gegeven om sportfoto’s te maken.  
De opening van de expositie in de foyer van Elckerlyc zou op zaterdag 23 oktober voorafgaand aan 
de feestavond plaats vinden.  
 
We hadden het idee om als vervanging voor de feestavond een speciaal Sportgala op te tuigen op 4 
februari 2022. In de vergadering van november werd besloten om dit in het kader van de weer 
oplopende Corona besmettingen en de verwachtte maatregelen niet te doen. 
 
 
WBTR 
Als gevolg van de nieuwe Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen (WBTR) moeten 
(sport)verenigingen hun statuten aanpassen. Voor medio 2025 moet de WBTR regeling in de statuten 
zijn opgenomen, tot die tijd is het vastleggen in het huishoudelijk reglement voldoende.  
Frans Bruinsma heeft het verhaal dat hij voor Elckerlyc opgesteld heeft gedeeld met de leden van de 
Sportraad.  
 
Voor sommige verenigingen is dit aanleiding om de statuten te herzien. 
 
 
Sportgala 2022 
In de vergadering van september werd besloten om het Sportgala begin 2022 niet door te laten gaan. 
Er zijn te weinig aansprekende sportprestaties geleverd en ook is het waarschijnlijk door de Corona 
maatregelen niet mogelijk om het Sportgala in de vertrouwde opzet te organiseren. 
 
De Sportraad heeft besloten om niet meer mee te doen 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. 
 
 
Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
Het voorstel was om in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 een sportdebat te 
organiseren. Omdat VLOH radio dit ook al van plan is, werd besloten om te kijken of we mee kunnen 
liften.  
 
Verder werd afgesproken dat de Sportraad namens alle verenigingen een brief zal sturen naar de 
politieke partijen om de sport onder de aandacht te brengen. 
 
 
 
 
 
 


