
 Verslag vergadering d.d. 14 november 2022  

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

Guus Buijlinckx (s.v. Tuldania), Karin Schepers (Actief Hilvarenbeek),  
Tjalle Hoogsteen (Sportcoach / Hita ’79), Antoon van de Sande (SVSOS), 
Henk Schottert (Biks Shots), Dick Nijenhuis (Hilvaria), 
Christine Scheerders (gemeente), Hans van Dommelen (De Dokkelaers), 
Gijs Verhoeven (De Dokkelaers), Leslie Ligtvoet (VC De Hilver),  
Rens Henquet (Werkgroep zorg en welzijn). 
 
 

Afwezig met bericht: Jan Vlasblom (HTC De Ypelaer), Frans van Kempen (VLOHradio),  
John van Dorst (DTV Zandligt), Ronald van Kouteren (Avanti-Turnivo), 
Theo Vermeer (Jeu de Boules Vereniging De Onvermoeide),  
Paulien Versantvoort (Rolstoelhockeyclub CHT), Maik Wojtas (SSB 60+), 
Jan Burgers (Ruitersportvereniging Wilhelmina), John Lenior (HBC), 
Sander van den Bosch (Sint Catharinagilde), Frans Bruinsma (RKDSV). 
                           

1.  Opening 
Edwin Kleiboer opent de vergadering met een woord van welkom. 
 
 
2.  Notulen van de vergadering van 27 september 2022 
Christien Scheerders heet Christine Scheerders. 
Verder worden de notulen goedgekeurd. 
 
 
3.  Mededelingen 
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. 
 
 
4.  Presentatie commissie Zorg en Welzijn (Rens Henquet) 
Rens Henquet is voorzitter van de werkgroep zorg en welzijn en geeft een presentatie over wat de 
werkgroep bezig houdt (zie bijlage). De werkgroep is op zoek naar iemand uit de Sportraad om zitting 
te nemen in de werkgroep. Edwin Kleiboer wordt afgevaardigde vanuit de sport. 
 
 
5.  Kennismaking met Christine Scheerders, beleidsadviseur sport, jeugd en gezondheid 
Christine Scheerders is begin september weer aan de slag gegaan bij de gemeente. Ze heeft 
inmiddels 3 kinderen en heeft in het verleden ook al 8 jaar bij de gemeente gewerkt. 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.  
Ze is te bereiken via c.scheerders@hilvarenbeek.nl   
 
 
6.  Actief Hilvarenbeek 
Er hebben 37 mensen deelgenomen aan de fittest op de Roodloop.  
Door Corona waren er toch weer de nodige afmeldingen. 
 
De verenigingen worden opgeroepen om nieuwe ideeën aan te dragen voor 2023.  



7.  Opstellen accommodatiebeleid 
De offertes zijn binnen. Op 24 november is de gunning.  
Het is nu afwachten welk bureau het gaat worden. 
 
 
8.  Vertrouwenscontactpersonen 
Marja Nieuwenhuis is aan het bekijken wat de mogelijkheden zijn. De insteek is kennisdeling. 
 
 
9.  Voortgang multifunctionele buitensportaccommodatie Achil ‘87 
Henk Schottert geeft 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. 
 
 
10. Bestuursavond op vrijdagavond 13 januari 2023 in Hercules 
Op vrijdagavond 13 januari 2023 gaan we een inspiratie avond voor verenigingen organiseren in 
Hercules. De verenigingen wordt 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. 
 
 
11. 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. 
 
De regeling is via deze link te bereiken:  https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR679400  
en dan is het punt 3.8 Vergoeding OZB lasten (even naar beneden scrollen ѧѨѩѪѫѬ).  
 
 
12. Club van de maand – Presentatie Zwem- en waterpolovereniging De Dokkelaers 
Hans van Dommelen en Gijs Verhoeven van de Dokkelaers geven een presentatie van de organisatie 
structuur van De Dokkelaers (zie bijlage). 
 
De Dokkelaers worden bedankt voor de presentatie en de levendige discussie die deze tot gevolg 
had. 
 
Dick Nijenhuis gaat informeren of Hilvaria in maart een presentatie wil geven. 
 
 
13. Uit de verenigingen / Rondvraag 
Tjalle Hoogsteen nodigt de verenigingen uit om deel te nemen aan de Koningsspelen. 
 
Guus Buijlinckx roept de verenigingen op nominaties voor de Sportprijzen in te sturen. 
 

 
14. Sluiting 
Edwin Kleiboer dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Data voor de volgende vergaderingen 
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 


