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Vergaderingen 
De Sportraad kwam 4 keer bij elkaar.  
Daarnaast waren er ook nog 5 vergaderingen van het DB.  
 
Gelukkig werden de meeste Corona maatregelen begin 2022 afgeschaft en konden we weer ‘normaal’ 
vergaderen en na afloop een drankje drinken aan de bar.  

 
 

Sportprijzen 
Omdat er door alle Corona maatregelen in 2021 bijna niet gesport werd, werd besloten om het 
Sportgala van 2022 niet door te laten gaan. 
 
 
Collecte Fonds Gehandicaptensport 
Helaas hebben zich heel weinig collectanten aangemeld.  
SVSOS heeft in Biest-Houtakker gecollecteerd en s.v. Tuldania in Esbeek. 
De collecte heeft € 1260 opgebracht. De digitale collecte €145. Jammer. 
 
 
Contactpersoon gemeente 
In de vergadering van september werd bekend gemaakt dat de nieuwe beleidsmedewerker Sport van 
de gemeente Christine Scheerders is. Zij is dat 8 jaar geleden ook als een keer geweest. 
In de vergadering van november stelde zij zich voor. Ze heeft inmiddels 3 kinderen.   
Ze gaat 24 uur per week werken en er komt waarschijnlijk nog iets anders bij dan sport.  
Ze is ons eerste aanspreekpunt vanuit de gemeente, ook voor de verenigingen.  
 
 
  



Actief Hilvarenbeek 
Het platform is opgestart met een nieuwsbrief. 
 
Er waren te veel projecten om alles meteen uit te kunnen voeren. Er werd een plan opgesteld voor 
2022 en vervolgens werden de budgetten verdeeld. Per project werd een projectteam opgezet om het 
een kop en een staart te geven. Voor 2022 was er € 20.000 beschikbaar. 
 
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.  
Uiteindelijk hebben er 7 mensen mee gewandeld. 

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

Het afgelopen jaar waren er 555 inschrijvingen. 
 De nationale Sportweek werd dit jaar gehouden van 16 tot en met 25 september. 
 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 doelstelling van Actief Hilvarenbeek is het stimuleren van sport en bewegen. 
 
Edwin Kleiboer heeft bij de gemeente aan tafel gezeten om uitleg te geven over de geldstromen 
rondom Actief Hilvarenbeek. 
 
R-Newt heeft voor de eerste keer ook een activiteit georganiseerd in het kader van de Nationale 
Sportweek. Bij ‘Glow in the dark’ waren maar liefst 110 jongeren aanwezig. Dit is een mooi voorbeeld 
van samenwerking. 
 
Er is afgesproken dat de notulen van de vergaderingen van Actief Hilvarenbeek ook gedeeld zullen 
worden met de leden van de Sportraad. 
 
Het budget voor het leefstijlakkoord bevat voor 2023 alleen nog € 10.000 van het preventie akkoord. 
Voor 2023 worden alle budgetten op één hoop gegooid. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dat 
gaat worden. We moeten er wel naar streven dat het platform de gelden blijft beheren.  
 
De website van Actief Hilvarenbeek wordt aangepast voor de ouderen. 
 
Karin Schepers geeft aan dat de Nationale Sportweek niet veel nieuwe leden opgeleverd heeft. 
 
Op 13 en 14 oktober zijn de vitaliteitsdagen gehouden in de sporthal op de Roodloop. 
Uiteindelijk hebben er 37 mensen deelgenomen aan de fittest.  
Door Corona waren er toch weer de nodige afmeldingen. 
 
 
Buurtsportcoach 
Er is weer budget beschikbaar voor de sportcoach voor de senioren. Het voorstel is voor 15 uur per 
week. Dit moet nog wel goedgekeurd worden door de gemeenteraad. De extra middelen komen voor 
een gedeelte vanuit het sportakkoord. Het andere gedeelte komt uit de brede regelingen. 
 
 
Consulent Ouders in Relatie en Scheiding in Hilvarenbeek 
In de vergadering van maart stelde Annet van Grunsven zich voor als consulent Ouders in Relatie en 
Scheiding voor de gemeente Hilvarenbeek.  
Zij gaf door middel van een presentatie uitleg over haar werkzaamheden. 
 
 
Verenigingsondersteuning 2022 
In de vergadering van maart gaf Marja Nieuwenhuis door middel van een presentatie uitleg over de 
mogelijkheden van verenigingsondersteuning. Volgens haar maken de verenigingen uit de gemeente 
Hilvarenbeek weinig gebruik van de verenigingsondersteuning. 
Er zijn ruim 200 services soms ook met een eigen bijdrage. 
 
 
 
  



Accommodatie visie 
Op 23 mei hebben we een bijeenkomst gehouden voor alle buitensport verenigingen met een eigen 
accommodatie. 
 
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 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. 
 
Het heeft in elk geval reuring en discussie opgeleverd. 
 
We hebben een brief richting de gemeente gestuurd dat we ervanuit gingen dat de bezuinigingen op 
het onderhoud voorlopig van de baan zijn. Frans Bruinsma heeft het concept opgesteld voor de brief. 
Naar aanleiding van onze brief zijn de bezuiniging op de buitensport voorlopig teruggedraaid. 
 
Jan Vlasblom en Edwin Kleiboer hebben een gesprek met de gemeente gehad over het 
accommodatiebeleid. De gemeenteraad heeft besloten alle accommodaties van de gemeente mee te 
nemen in het nieuwe accommodatiebeleid. Men heeft er een jaar voor uitgetrokken. Er is een 
opdracht opgesteld vanuit de gemeenteraad. Men is op zoek naar een bureau dat het beleid gaat 
opstellen. Jan Vlasblom en Edwin Kleiboer zitten in de klankbordgroep vanuit de sport. Ook zorg, 
cultuur en onderwijs zijn vertegenwoordigd. Het externe bureau is er vooral om het proces te 
begeleiden. 
 
Er wordt geadviseerd om de kerngroep op papier te laten zetten met welke mensen en met welke 
afspraken. Formaliseren aan de voorkant is belangrijk. Medio november wordt het bureau gekozen. 
Jenny Schrauwen-van der Geer en Amela Mesic gaan dit verhaal vanuit de gemeente begeleiden. 
 
 
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. 
 
 
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. 
 
Dit ligt stil sinds Sanne Abrahams weg is bij de gemeente. 
Op de vraag of de verenigingen nog ergens behoefte aan hebben komen de volgende punten naar 
voren: 
 

 De Sportraad gaat een opfris bijeenkomst voor vertrouwenscontactpersonen organiseren om 
ervaringen en kennis te delen en kennis te maken met elkaar. Dit moet dit jaar nog 
gerealiseerd worden. 
 

 Actief Hilvarenbeek gaat de training van vertrouwenscontactpersonen oppakken omdat dit 
breder is dan alleen de sport. 

 
 
  



Terugkoppeling verenigingsavond VC De Hilver 
VC De Hilver zat met een aantal vragen.  
Er was onduidelijkheid over de structuur van de vereniging.  
Edwin Kleiboer was gevraagd of hij de avond wilde begeleiden. 
 
De avond heeft best veel positieve energie opgeleverd.  
De leden hebben aangegeven wat ze willen.  
Er waren 25-30 personen aanwezig. 
 
Het is inzichtelijk geworden waar de problemen liggen. 
 
De avond was een succes voor VC De Hilver. 
 
Edwin Kleiboer houdt zich aanbevolen om ook voor andere verenigingen zo’n avond te organiseren. 
 
 
Inspiratieavond besturen sportverenigingen 
Op vrijdagavond 13 januari 2023 gaan we een inspiratie avond voor verenigingen organiseren in 
Hercules. De verenigingen is gevraagd om input voor deze avond door te geven aan de secretaris. 
Een van de onderwerpen wordt in elk geval het vraagstuk besturen van verenigingen. 
Iedereen die geïnteresseerd is in het verenigingsleven, is welkom. 
 
 
Club van de maand  
In de vergadering van september gaf John van Dorst een inkijkje in de gang van zaken bij DTV 
Zandligt. 
 
In de vergadering van november gaven Hans van Dommelen en Gijs Verhoeven een presentatie van 
de organisatie structuur van De Dokkelaers (zie bijlage). Dit leverde een levendige discussie op. 
 
 
Presentatie commissie Zorg en Welzijn 
In de vergadering van november heeft Rens Henquet als voorzitter van de werkgroep zorg en welzijn 
een presentatie gegeven over wat de werkgroep bezig houdt. Edwin Kleiboer wordt afgevaardigde 
vanuit de sport in deze werkgroep. 
 
 
Nieuwe atletiekbaan voor Achil 
De huidige baan van Achil is afgekeurd.  
Het is een van de weinige atletiekbanen in Nederland die nog van asfalt zijn.  
 
In de vergadering van november gaf Henk Schottert een toelichting op de plannen. De politiek heeft bij 
meerderheid besloten tot de aanleg van een nieuwe atletiekbaan en een 3x3 basketbal veld.  
Dit komt tussen de ballenvangers en de baan. Biks Shots wil de kantine van Achil ook gaan 
gebruiken. Het streven is om in de zomer van 2023 klaar te zijn. 
Meerdere verenigingen hebben het convenant getekend. 
 
 
Compensatie OZB 
Tot 2018 ging de compensatie van de OZB vanzelf. Daarna is dit veranderd naar een subsidie 
aanvraag. Jan Burgers is van mening dat de regeling te moeilijk in elkaar zit. 
Volgens Christine Scheerders gaat zij binnen de gemeente de regeling in 2023 herzien.  
Zoals het nu geregeld is, moeten de aanvragen voor 2024 vóór 1 augustus 2023 binnen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 


