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Verslag bijeenkomst 18 december 2017 inzake oprichting Sportraad 

Meierijstad 

Locatie: vv Rhode, Sportpark de Neul, Sint-Oedenrode 

Aanwezig: BC Schijndel, Budoclub De WaKwai, Eerste Rooise Hengelsportvereniging, Gilde St. 

Catharina en Barbara, GTV Educa, Hooidonkse Kanoclub, Kempovereniging Hu Quan, KV De 

Kangeroe, KV SCMH, KV Nijnsel, OWS-Veghel, Rooise Badminton Club, Reddingsbrigade Veghel, RKSV 

Schijndel, RKVV Erp, TV Hertog Jan, DKV De Korfrakkers, Rooise Ruiters, SV Fortuna ’67, TC Skinlo, 

TTCV/van Herwaarden, TTV Schijndel, TV Boskant, TV Hopbel, VMHC Geel-Zwart, VV Blauw-Geel 

‘38/JUMBO, VV Boskant, VV Keldonk, VV Rhode, VC  Skunk, VV WEC, VZ &PC Nautilus. 

Afgemeld: BC Attacus, BC’67, DKV Celeritas, Doele Concordia Welvaren, FCV D’nUrste, Fun on 

Wheels, Gympoint, Handboogschutterij St. Antonius, LGSV, Loopgroep Wijbosch, MC Offroad Veghel, 

MC De Jagers, MC DE Ganghouwers, MHC St. Oedenrode, Rollerclub Alico, TV De Kienehoef, TV De 

Krekel, VV Ollandia, VV SCMH, Wandelsportvereniging Ejos, Wandelsportvereniging OLAT, ZVV 

Veghel. 

Opening 

Wim van Meijl heet namens de Werkgroep Sportraad Meierijstad in-oprichting iedereen welkom bij 

deze vergadering. In het bijzonder de wethouder van Sportzaken, Coby van de Pas, en Mari Rovers, 

senior beleidsambtenaar.  

Na ruim 1,5 jaar zijn we nu zover dat de Sportraad Meierijstad definitief gestalte krijgt. Gedurende 

2017 hebben diverse bijeenkomsten met de sportverenigingen van Meierijstad plaats gevonden, 

waarin de doelstellingen, ambities en werkwijze van een nieuwe Sportraad uitgebreid is toegelicht en 

bediscussieerd. In de afgelopen maanden hebben 9 personen zich namens de verenigingen 

aangemeld als kandidaat voor het bestuur van deze Sportraad Meierijstad (SRM).  

Voorstellen van kandidaat-bestuursleden 

Wim nodigt alle 9 kandidaten zich voor te stellen (zie bijgevoegde presentatie). Alle kandidaten 

vertellen wie ze zijn, wat hun achtergrond is en wat hun motieven zijn om zitting te nemen in het 

bestuur van de SRM. 

Benoeming bestuursleden 

Gezien het feit dat het aantal kandidaten valt binnen de limieten van het vereiste aantal 

bestuursleden (minimaal 5 en maximaal 11 leden) stelt Wim voor om alle kandidaten per acclamatie 

te benoemen, mits bezwaar door de vergadering. De kandidaten zijn: Peter van Esch, Lex van der 

Flier, Rolf de Jong, Dick Mandemaker, Willy de Poorter, Eric Rath, Bert van Riel, Hein Timmermans en 

Patrick Vissers. Vervolgens gaat de vergadering akkoord met gepast applaus. Opgemerkt wordt dat er 

geen kandidaten uit Sint-Oedenrode aangemeld zijn. Dat is jammer, maar alle bestuursleden worden 

geacht de belangen te dienen van alle sportverenigingen uit alle kernen. Wel zal in de kern Sint-

Oedenrode nog een overleg met de plaatselijke verenigingen belegd worden waarin expliciet de 

vraag om alsnog kandidaten aan te melden. 
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Prioriteiten 2018 

Tijdens een korte pauze worden de aanwezigen gevraagd de prioriteiten voor 2018 aan te geven, 

m.n. van zaken, los van het nieuwe gemeentelijk beleid, die belangrijk zijn om door de SRM op te 

pakken.  Onder meer het opstellen van een convenant met de gemeente en formele oprichting SRM. 

Deze prioriteiten zullen door het bestuur in januari worden bekeken, en samen met de uitnodiging 

voor de eerste officiële bijeenkomst van de Contactraad Sport naar eenieder worden verstuurd. 

Stand van zaken sportbeleid Gemeente Meierijstad 

(door wethouder Coby van der Pas en Mari Rovers) 

De wethouder feliciteert de bestuursleden van de nieuwe Sportraad Meierijstad met hun benoeming 

en wenst hen alle succes. Ook zegt zij dank aan de initiële leden van de Werkgroep voor het initiatief 

en het voorbereidende werk gedurende de achterliggende periode en overhandigt hen een 

bloemetje. De wethouder kijkt uit naar een goede samenwerking met de SRM waarlangs het nieuwe 

sportbeleid tot stand komt. Ook zullen actuele thema’s met de SRM worden besproken en 

uitgewerkt. Zo wordt de problematiek van het ‘Grensoverschrijdend gedrag’ gezamenlijk aangepakt. 

Op korte termijn hoopt zij het plan van aanpak hiervoor, samen de SRM, te maken. 

Mari Rovers geeft een nadere toelichting op het proces waarlangs het nieuwe sportbeleid en de 

harmonisatie van tarieven en subsidie moet gaan verlopen. 

Basis voor het beleid zijn de gestelde doelstellingen en ambities uit het visiedocument ‘Mijlpalen van 

Meierijstad’ en de informatie uit reeds eerder uitgevoerde onderzoeken en de Sportmonitor van 

najaar 2017 (zie vragenlijst die naar alle sportverenigingen is verstuurd). Mari geeft inzicht in een 

aantal feitelijke uitkomsten uit de ontvangen antwoorden. Hij pleit sterk dat verenigingen die de 

monitor nog niet hebben ingevuld, dit alsnog snel doen. 

Voor enkele ambities zijn inmiddels een aantal actielijnen gedefinieerd, die als basis dienen voor de 

uitwerking van de nieuwe beleidskaders. Qua planning is het doel om in maart 2018 een eerste 

concept voor te leggen. Dat betekent dat gedurende periode januari-februari a.s. een aantal 

klankbord bijeenkomsten met de SRM worden belegd. Doelstelling is dat eind mei 2018 een besluit 

door de Gemeenteraad over deze sportnota genomen kan worden. 

Opmerking: bij dit verslag is de presentatie van Mari Rovers meegestuurd. 

Afsluiting 

Wim van Meijl dankt de wethouder voor haar warme woorden en Mari Rovers voor zijn uitleg over 

het stappenplan en toelichting op enkele uitkomst van de Sportmonitor 2017. Het mag duidelijk zijn 

dat er de komende weken meteen een flinke opdracht ligt bij de SRM. Hij wenst hun alles succes 

hierbij en ziet uit naar de eerste terugkoppeling hierover naar de achterban. De aandachtspunten 

c.q. aangereikte prioriteiten van vanavond worden vanzelfsprekend meegenomen  

 

Meierijstad, 21 december 2017 

Bestuur Sportraad Meierijstad 


