
 Verslag jaarvergadering d.d. 19 januari 2021 
 

Aanwezig: Edwin Kleiboer, Jan Vlasblom, Mark Kleinheerenbrink,  
Guus Buijlinckx (s.v. Tuldania), Karin Schepers (Sportdorp), 
Effie de Haan (Gemeente), Pien van den Boer (DSV),  
Dick Nijenhuis (Hilvaria), Leo Harpe (BCH), Jack de Vreese (HTC de Ypelaer), 
Jan Burgers (Ruitersportvereniging Wilhelmina),  
Frans van Kempen (VC de Hilver), Henk Schottert (Biks Shots),  
Chris Heutinck (Hockeyclub Hilvarenbeek). 
 

Afgemeld:  Ronald van Kouteren (Avanti-Turnivo). 
 

1. Opening 
Edwin Kleiboer heet iedereen via Teams welkom bij de jaarvergadering van de Sportraad.  
We hebben een agenda met vooral administratieve zaken. 
 
 

2. Notulen van de jaarvergadering van 21 januari 2020 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
 

3. Mededelingen 
Ronald van Kouteren heeft zich afgemeld. 
 
De gemeente heeft een zwerfafvalcampagne opgestart. Verenigingen kunnen € 250 
verdienen met het beste idee. Zolang we in lockdown zitten wordt dit niets. We kunnen dit 
mee laten lopen met de opstart na Corona. 
 
 

4. Ingekomen stukken 
We hebben van de gemeente een brief ontvangen waarin aangegeven wordt dat de subsidie 
van € 8.000 voor de uitvoering van de Sportvisie over 2021 wordt toegekend. 
 
 

5. Jaarverslag 2020 (zie bijlage) 
Zoals vorig jaar afgesproken is het jaarverslag met de agenda meegestuurd. 
 
Het eindrapport voor Sportdorp is ingediend. We hebben terug gekoppeld gekregen dat ze 
zeer onder de indruk waren van wat we gedaan hebben. Ook wij kunnen met een goed gevoel 
terugkijken op de activiteiten. We zijn goed bezig geweest voor de 3 doelgroepen. We gaan 
nu kijken of we dit door kunnen zetten met het lokaal sportakkoord. Hopelijk kunnen we de 
geleerde lessen doorzetten in de nieuwe activiteiten. 
 
Volgens Effie de Haan is het bedrag van € 10.000 van 2020 ook nog beschikbaar voor het 
sportakkoord. Dus in totaal hebben we voor 2021 € 20.000 beschikbaar. 

 

6. Financieel verslag 2020 
Zie verslag. 
 
 

  



7. Verslag kascommissie (HTC De Ypelaer en HZVB) 
Peter Abrahams en Jack de Vreese hebben de kas gecontroleerd. Ze stellen voor om de 
penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Aldus wordt door de 
vergadering besloten. 
 
 

8. Aanstelling kascommissie (Hockeyclub Hilvarenbeek en Jeu de Boulesclub De Onvermoeide)  
Volgend jaar zijn Hockeyclub Hilvarenbeek een Jeu de Boulesclub de Onvermoeide aan de 
beurt om de kas te controleren. 
 
 

9. Begroting 2021 
Zie begroting. 
 
Er zijn verder geen vragen. 
 
 

10. Bestuursverkiezing  
Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. 
Omdat er alleen maar duimen zichtbaar waren, is Guus Buijlinckx herkozen. 
 
 

11. Vergaderschema 2021 
Het vergaderschema voor 2021 is akkoord. 
 
Op 25 januari komen we met een aantal mensen bij elkaar om te brainstormen over de opzet 
van het jubileumfeest van de Sportraad die op 23 oktober 2021 50 jaar bestaat. 
 
 

12. Rondvraag 
Allereerst wordt de vraag vanuit het bestuur gesteld wat de stand van zaken bij de 
verenigingen was na de eerste lockdown in mei 2020. 
 
Hieronder een bloemlezing van wat de verenigingen te melden hadden: 
 
Geen uitval van leden. 
 
Aandachtpunten:  
- Niet organiseren van evenementen 
- Contributie 
- Kantine 
- Sponsoring 

Gemiddeld 25% minder inkomsten. 

De hockeyclub ziet geen terugloop van leden, maar wel aanmeldingen bij de jongste jeugd. 
 
Biks Shots meldt dat de uitstroom niet groter is dan andere jaren.  
De instroom is wel lager doordat de activiteiten geen doorgang konden vinden en de ouders 
niet welkom waren. Ze hebben het seizoen aan het einde wat langer door laten lopen. 
 
BCH heeft per januari van Laco de huurkosten terug betaald gekregen. 

VC de Hilver heeft van Hercules ook al bericht gehad dat ze de huur terugkrijgen. 
 
Ruitersportvereniging Wilhelmina heeft een aanvraag voor steun ingediend en ze vallen in de 
steekproef. 
 
Bij Hilvaria wordt heel weinig gedaan. 
 



Dan de vraag over de financiële zorgen van de verenigingen: 
 
VC de Hilver meldt dat de volleybal bond de contributie gewoon int. 

De Hockeyclub heeft in juli de balans opgemaakt en ze zijn € 15.000 ingeteerd op hun reserves. 
Ze missen een groot deel van hun kantine inkomsten en de vaste lasten lopen door. Ze kunnen 
de 18+ leden niets bieden. Er wordt geadviseerd om dit met de gemeente af te stemmen.  
De wintercompetitie gaat niet door. Met Laco is afgesproken dat ze de zaalhuur niet zouden 
betalen. Laco is het daar niet mee eens en komt daar achteraf op terug. 

HTC de Ypelaer heeft padel banen aangelegd. Er zijn bijna geen klachten gekomen over de 
geinde contributie. Ze missen ook de baromzet en hebben besloten om nieuwe investeringen 
uit te stellen. 
 
VC de Hilver heeft de 18+ leden ook niets te bieden.  
Men is bang dat er een team gaat weglopen. 

Bij DSV is het zaalkorfbal niet mogelijk. Ook voor de jeugd is het lastig.  
Ze hebben vooralsnog geen leden die hun lidmaatschap opzeggen. 
 
Bij BCH gebeurt er al 2 maanden niets meer voor de junioren en de senioren. Ze gaan de 
compensatie die ze krijgen voor de eerste heft van het seizoen 2020/2021 in mindering 
brengen op de contributie. 
 
De compensatie regelingen vanuit de overheid komen in februari weer beschikbaar.  
2e TASO regeling + compensatie huur. Als de regeling bekend is zal de gemeente deze 
communiceren met de leden van de Sportraad. 

Als de avondklok ingaat wordt het voor de jeugdleden ook weer minder. 
 
Dan volgt nog de echte rondvraag: 
 
Frans van Kempen roept de aanwezigen op om de mail over het sportakkoord te 
beantwoorden. 
 
Karin Schepers vraagt om voor de volgende vergadering het sportakkoord op de agenda te 
zetten. 

Effie de Haan geeft aan dat ze al 24 weken zwanger is en rond april uit de running gaat.  
Over een vervanger is nog niets bekend. 

 

  



13. Sluiting 
Edwin Kleiboer bedankt eenieder voor de tijd. 
 
De gemeente wil bezuinigen op het onderhoud van de accommodaties. Het idee is om het 
onderhoud bij de verenigingen zelf neer te leggen. Dit is nog een idee en zeker nog geen 
uitgewerkt plan. Het is de bedoeling om met de verenigingen rond de tafel te gaan zitten. 
 
HTC de Ypelaer heeft het onderhoud van de velden al in eigen beheer.  
De Hockeyclub doet ook zelf het onderhoud. 
 
Wethouder Overmans en Effie de Haan hebben daar andere ideeën over. 
 
Er moet eerst duidelijkheid vanuit de gemeente komen wat de plannen zijn. 
 
De Sportraad zal de wethouder uitnodigen om toe te lichten wat er gaat gebeuren.  
Het onderhoud van de sportvelden val onder wethouden van de Moosdijk.  
Effie de Haan zal dat met hem bespreken. 
 
Volgens Jan Vlasblom is er een regeling in ontwikkeling dat bij het onderhoud van de velden 
niet meer gespoten mag worden tegen onkruid. Kennis overdracht van milieu vriendelijk 
beheer zal plaats moeten vinden als de verenigingen dat zelf moeten gaan doen.. 
 
Edwin Kleiboer gaat met Effie de Haan het initiatief nemen om op zo kort mogelijke termijn 
een afspraak te maken. 
 
Edwin Kleiboer sluit de vergadering met iedereen een fijne avond te wensen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________    ______________________________ 
  
Voorzitter Edwin Kleiboer      Secretaris Guus Buijlinckx 


