
 Verslag vergadering d.d. 27 september 2022  

 
Aanwezig: Edwin Kleiboer, Mark Kleinheerenbrink, Corné van den Hout,  

Jan Vlasblom (HTC De Ypelaer), Guus Buijlinckx (s.v. Tuldania),  
Frans van Kempen (VC de Hilver), John Lenior (HBC), 
Karin Schepers (Actief Hilvarenbeek), John van Dorst (DTV Zandligt), 
Tjalle Hoogsteen (Sportcoach / Hita ’79), Maik Wojtas (SSB 60+),  
Chris Heutink (Hockey Club Hilvarenbeek), Antoon van de Sande (SVSOS), 
Henk Schottert (Biks Shots), Paulien Versantvoort (Rolstoelhockeyclub CHT), 
Sander van den Bosch (Sint Catharinagilde).  
 

Afwezig met bericht: Ronald van Kouteren (Avanti-Turnivo), Sjors van den Heuvel (EDN ’56), 
 Dick Nijenhuis (Hilvaria), Leo Harpe (Badmintonclub Hilvarenbeek), 

Frans Bruinsma (RKDSV), Jan Burgers (Ruitersportvereniging Wilhelmina), 
Theo Vermeer (Jeu de Boules Vereniging De Onvermoeide). 
                           

1.  Opening 
Edwin Kleiboer opent de vergadering met een voorstel rondje en begint vervolgens aan de goed 
gevulde agenda. Nieuwe gezichten zijn John Lenior van de Hilvarenbeekse Bridgeclub en Paulien 
Versantvoort van Rolstoelhockeyclub CHT. Volgens John Lenior wordt Bridge niet meer als sport 
gezien, maar de bridgeverenigingen zijn toch welkom als lid van de Sportraad. Rolstoelhockeyclub 
CHT heeft de nationale sportweek geopend. 
 
 
2.  Notulen van de vergadering van 30 mei 2022 
Er waren geen opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering. 
Guus Buijlinckx wordt bedankt voor het notuleren. 
 
 
3.  Mededelingen 
Behalve de afmeldingen waren er geen mededelingen. 
 
 
4.  Actief Hilvarenbeek 
Karin Schepers geeft een update over de stand van zaken. 
De doelstelling van Actief Hilvarenbeek is het stimuleren van sport en bewegen. 
 
De nieuwe beleidsmedewerker Sport van de gemeente is Christien Scheerders.  
Zij is dat 8 jaar geleden ook als een keer geweest. 
 
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 wordt 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.  
 
Edwin Kleiboer heeft een brief van de gemeente gekregen. De commissie zorg en welzijn zou het een 
goed idee vinden als er iemand uit de sport aan zou willen schuiven. Jan Vlasblom gaat nadere 
informatie opvragen. 
 
De website van Actief Hilvarenbeek wordt aangepast voor de ouderen. 
 
  



5.  Opstellen accommodatiebeleid 
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. 
 
Dit punt zal in de komende periode structureel op de agenda blijven. 
 
 
6.  Vertrouwenscontactpersonen 
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. 

 
 
7.  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. 
 
 
8.  Inspiratieavond besturen sportverenigingen 
Dit staat al lang op het wensenlijstje van Edwin Kleiboer. 
Het is moeilijk om een bestuurslid te vinden. 
Hoe moet je een sportvereniging organiseren? 
 
De Sportraad gaat proberen om een avond te organiseren over het thema besturen.  
We zullen als Sportraad een opzet maken. 
 
 
9.  Club van de maand – Presentatie DTV Zandligt (John van Dorst) 
John van Dorst geeft een inkijkje in de gang van zaken bij DTV Zandligt. 
 
Zijn presentatie, die hij helaas niet kon vertonen tijdens de vergadering, wordt als bijlage meegestuurd 
met de notulen. 
 
John van Dorst wordt bedankt voor zijn presentatie. 
 

  



10. Uit de verenigingen / Rondvraag 
Volgens Frans van Kempen is Leslie Ligtvoet zijn opvolger als afgevaardigde van VC De Hilver.  
Frans van Kempen gaat binnen de Sportraad verder als afgevaardigde van de VLOH. 
 
Volgens Antoon van de Sande staat de bezuiniging op de buitensport nog steeds op de begroting van 
de gemeente. Hij gaat dat in de gaten houden. 
 
Volgens Chris Heutink zijn de nieuwe hockeyvelden bijna klaar. Ze worden begin oktober gekeurd. 
 
Verder wil hij de andere verenigingen attenderen op de website https://taakie.nl. Hiermee kun je op 
een eenvoudige manier een mailing naar je leden doen als je vrijwilligers zoekt voor eenmalige taken. 
Het kost € 195 per jaar. De hockeyclub heeft er goede ervaringen mee. 
 
Sander van den Bosch vraagt zich af of de gemeente iets gaat doen aan de hoge gasprijzen voor de 
sportverenigingen. Hier zou op landelijk niveau iets voor geregeld moeten zijn / gaan worden. 
 
John Lenior vraagt zich af wat de spelregels zijn voor de WBTR.  
Guus Buijlinckx zal hem het verhaal van Frans Bruinsma over de WBTR toesturen. 
 
Jan Vlasblom geeft een update over de 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.  
De gemeente heeft besloten om geen nieuwe subsidie beschikbaar te stellen. 
De politiek gaat niet mee in het plan van Achil. 
Er is een intentieverklaring nodig van de andere verenigingen die aan willen haken. 
 
Karin Schepers geeft aan dat de Nationale Sportweek niet veel nieuwe leden opgeleverd heeft. 
De vitaliteitsdagen worden op 13 en 14 oktober gehouden in de sporthal op de Roodloop. 
 
Paulien Versantvoort vond het een interessante vergadering. 
 
Hilvaria heeft het 90-jarig bestaan gevierd en in het kader daarvan is het Harrie Verhoeven padje 
aangelegd. 
 

 
11. Sluiting 
Edwin Kleiboer dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data voor de volgende vergaderingen 
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 


