
 Verslag jaarvergadering d.d. 18 januari 2022 
 

Aanwezig: Edwin Kleiboer, Jan Vlasblom, Mark Kleinheerenbrink, Corné van den Hout, 
Guus Buijlinckx (s.v. Tuldania), Sander van den Bosch (Sint Catharinagilde), 
Karin Schepers (Actief Hilvarenbeek), John van Dorst (DTV Zandligt), 
Jan Burgers (Ruitersportvereniging Wilhelmina), Maik Wojtas (SSB 60+), 
Antoon van de Sande (SVSOS), Henk Schottert (Biks Shots). 
 

Afgemeld:  Tjalle Hoogsteen (Sportcoach / Hita ’79), Leo Harpe (BCH),  
Frans Bruinsma (RKDSV), Dick Nijenhuis (Hilvaria). 

 

1. Opening 
Edwin Kleiboer heet iedereen via Teams welkom bij de jaarvergadering van de Sportraad.  
Hij wil er snel doorheen 
 
 

2. Notulen van de jaarvergadering van 19 januari 2021 
De notulen worden goedgekeurd en Guus Buijlinckx wordt bedankt voor het maken. 
 
 

3. Mededelingen 
Buiten de afmeldingen waren er geen mededelingen. 
 
 

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 2022 wordt toegekend. 
 
 

5. Jaarverslag 2021 (zie bijlage) 
Zoals in 2020 afgesproken is het jaarverslag met de agenda meegestuurd. 
 
50 jaar Sportraad hebben we niet heel erg kunnen vieren. Het sportcongres was wel een 
succes en gaat op meerdere plaatsen in het land ook uitgerold worden. Op 25 maart is het in 
Kampen voor de Noordelijke provincies.  
 
We mogen trots zijn dat we ons door Corona heen geslagen hebben. 

 

6. Financieel verslag 2021 
De financiële positie van de Sportraad is verder versterkt in 2021.  
De complimenten aan alle verenigingen die zich daarvoor hebben ingezet. 
 
Er wordt voorgesteld om de externe bedragen in het vervolg buiten het financiële verslag van 
de Sportraad te houden. 
 
We hebben financieel wat reserves opgebouwd. 
 
Mark Kleinheerenbrink wordt bedankt voor het verslag. 
 
 
 



 

7. Verslag kascommissie (Hockeyclub Hilvarenbeek en Jeu de Boulesclub De Onvermoeide) 
Tim Steketee en Wim Klaassen 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 (Korfbalvereniging DSV en Paardensportvereniging Taxandria)  
Volgend jaar zijn Korfbalvereniging DSV en Paardensportvereniging Taxandria aan de beurt 
om de kas te controleren. 
 
 

9. Begroting 2022 
Zie begroting. 
 
Het Sportgala gaat niet door, dus de kosten hiervoor kunnen geschrapt worden. 
 
 

10. Actiepunten 2022  

Onze ideeën voor 2022 zijn niet in beton gegoten.  
Onze vraag is waar de focus op moet komen te liggen. 

 Welke vraagstukken leven er binnen de verenigingen?  
Hoe kunnen we verenigingen versterken? 
Marja Nieuwenhuis zal gevraagd worden om een presentatie te geven vanuit het 
Lokaal Sportakkoord. 
 

 Ontwikkelen visie buitensportaccommodaties. We gaan als Sportraad een vinger aan 
de pols houden en willen zo nauw mogelijk betrokken worden. Mogelijk kunnen we 
aanhaken bij actief Hilvarenbeek Hier liggen nog mogelijkheden om middelen in te 
zetten. 
 

 De atletiekbaan is 30 jaar oud en versleten. Vanuit Achil is er een commissie 
opgericht om plannen te maken voor de vervanging. Jan Vlasblom heeft daar in mee 
mogen denken. Ze hebben 4 opties: Asfalt, Tartan, Kunstgras of een schaatsbaan 
zoals in Winterswijk. De ideeën zijn op papier gezet en naar de gemeente gestuurd. 
Er hebben gesprekken plaats gevonden met Hilvaria en IJsclub De Flaes. Hilvaria wil 
de garantie dat het voetbalveld beschikbaar blijft. Biks Shots bekijkt de mogelijkheden 
voor de aanleg van een 3x3 basketbal court. Het is een optie om dat op de kopse kant 
achter het doel binnen de atletiekbaan te doen. De komende weken komt er uitsluitsel 
vanuit de gemeente. Samen met alle buitensport verenigingen een visie opstellen. 
Achil wordt ondersteunt door een bureau dat door de gemeente wordt betaald. 
 

 De laatste vergadering van de Sportraad hebben we afgesproken om een brief te 
sturen naar de politiek over de visie voor de buitensportaccommodaties. HOI werkt 
heeft de Sportraad uitgenodigd voor een gesprek en we hebben ook een reactie 
gehad van de VVD. 
 

 
11. Bestuursverkiezing  

Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. 
Corné van den Hout wordt gekozen en Edwin Kleiboer wordt herkozen. 
Hij wil dat heel graag met heel veel plezier doen en dankt de aanwezigen voor het vertrouwen. 
 
 

  



12. Vergaderschema 2022 
Het vergaderschema voor 2022 is akkoord. 
 
We hebben het idee opgevat om bij elke vergadering een vereniging zich voor te laten stellen. 
Als eerste zijn de Dokkelaers uitgenodigd. Andere verenigingen zijn welkom. 
 
Edwin Kleiboer wil graag een link om alle data in zijn agenda te zetten.  
De data komen ook op de website. 
 
 

13. Rondvraag 
Op 19 januari start het programma  Actief Hilvarenbeek. Het is voor jong tot en met oud en 
inclusief. Voor alle doelgroepen zijn er activiteiten.  
Als je wil helpen, kun je je aanmelden op www.actiefhilvarenbeek.nl  
Het zijn heel veel projecten. Ideeën vanuit de verenigingen kunnen ingediend worden om 
budgetten te krijgen. 
 
DTV Zandligt heeft plannen om 2 padel banen aan te leggen. Men vraagt zich af of er een 
potje voor is vanuit de gemeente. HTC De Ypelaer heeft dat uit eigen zak betaald. 
De tennisclubs moeten ook de renovatie van de tennisvelden voor eigen rekening nemen. 
 
Op landelijk niveau is er een terugloop van de sportactiviteiten. Het in beweging krijgen van de 
inwoners van de gemeente Hilvarenbeek moet regelmatig de aandacht krijgen. 
 
Er wordt voorgesteld om dit jaar geen contributie te innen. Iedereen gaat hiermee akkoord. 
De verenigingen zullen wel een factuur ontvangen met een nul bedrag. 
 
Antoon van de Sande vraagt zich af hoe we met z’n allen uit de lockdown zullen komen. 
 
Hopelijk kunnen we op 8 maart elkaar weer zien in Elckerlyc. 
 
 

14. Sluiting 
Edwin Kleiboer bedankt eenieder voor de tijd en wenst iedereen nog een fijne avond. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________    ______________________________ 
  
Voorzitter Edwin Kleiboer      Secretaris Guus Buijlinckx 


