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Gemeente Eindhoven 

College van B&W 
t.a.v. wethouder de heer J. Helms  

Postbus 90150 
5600 RB Eindhoven 

 

Geachte heer Helms, beste Joost,  
 
Met de toezending van het Jaarplan Verenigingsondersteuning 2012 – 2013 wordt de Eindhovense Sportraad 
(ESR) om advies gevraagd betreffende de wijze waarop verenigingsondersteuning bij de Eindhovense 
sportverenigingen wordt ingezet. De adviesaanvraag doet recht aan de formele afspraken betreffende de 
adviesfunctie van de ESR zoals deze zijn vastgelegd in het convenant “Eindhovense Sportraad en gemeente 
Eindhoven” d.d. 15 december 2011.    
 
De ESR beziet het huidige jaarplan VO 2012 – 2013 als een concrete beschrijving van de diverse 
mogelijkheden aan verenigingsondersteuning voor de sportverenigingen. Met het overhevelen van 
verenigingsondersteuning naar de sector Sport&Bewegen is voor de verenigingen helder waar de 
ondersteuning gepositioneerd is, is er geen sprake meer van versnippering van kennis en ervaring en kan er 
snel bijstelling van activiteiten plaatsvinden bij gewijzigde beleidsinzichten op het terrein van sport en 
bewegen.  
 
De ESR is daarom akkoord met het gestelde in het Jaarplan Verenigingsondersteuning 2012 – 2013 maar 
heeft tevens een aantal aanbevelingen te weten: 
 
Regie op verenigingsondersteuning 
 
De ESR heeft geconstateerd dat een centrale regie door de sector Sport en Bewegen op 
verenigingsondersteuning nadrukkelijk een meerwaarde heeft voor de Eindhovense sportverenigingen. De 
vraag naar regie is echter niet een vraag naar meer top-downbeleid, maar naar meer effectiviteit van het 
huidige beleid. Vanuit de sportverenigingen is er een duidelijke vraag naar meer regie betreffende 
verenigingsondersteuning. Regie is dan ook het beste te verstaan als een vraag naar een effectieve bundeling 
en afstemming van al die initiatieven, ook van buiten de gemeente, zoals sportbonden, op grond van heldere 
criteria afgeleid van gedeelde doelstellingen binnen het gemeentelijk sportbeleid. De ESR adviseert daarom 
alle activiteiten betreffende verenigingsondersteuning bij Sportformule Eindhoven te concentreren en deze 
vanuit de sector Sport en Bewegen een duidelijke opdracht mee te geven gebaseerd op de vragen van 
sportverenigingen. Daartoe dient het vitaliteitsonderzoek sportverenigingen in 2013 te worden herhaald.   
 
Vitaliteitsonderzoek Sportverenigingen 2013 
 
De ESR verzoekt om voor de zomer van 2013 opnieuw een vitaliteitsonderzoek onder de eindhovense 
sportverenigingen te houden. Dit onderzoek heeft een drieledig doel te weten: 
b Het onderzoeken van de vitaliteit onder sportverenigingen om daarmee het effect van het vigerende 

sportbeleid te meten.    
b Het onderzoeken van de vragen aan verenigingsondersteuning bij de sportverenigingen als input voor het 

jaarplan Verenigingsondersteuning 2013 – 2014.  
b Het actualiseren van de contactgegevens van de in Eindhoven actieve en gevestigde sportverenigingen. 
 
De ESR heeft graag vooraf inzage in opzet en inhoud van het onderzoek. 
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Effect van verenigingsondersteuning moet leidend zijn en worden gemeten. 
 
Bij de inzet van verenigingsondersteuning dient het te verwachten effect leidend te zijn. 
Bij verenigingsondersteuning in de werkelijkheid moet men zich realiseren dat het effect wordt bepaald door 
enerzijds de kwaliteit van de geboden ondersteuning en anderszijds de bestuurbaarheid van de 
sportvereniging. Hoe effectief reageert deze op ondersteuning die ze krijgt. Er wordt derhalve gepleit voor 
een verstandige bezinning bij welke sportverenigingen verenigingsondersteuning wordt ingezet. Daartoe 
zullen er keuzes moeten worden gemaakt welke sporten en sportverenigingen worden ondersteund.  
 

Om het effect van verenigingsondersteuning te kunnen meten dient de monitoring daarvan te worden 
verbeterd. De ESR verzoekt daarom bij het volgende Jaarplan Verenigingsondersteuning 2013 – 2014 
gerapporteerd worden over de inzet van verenigingsondersteuning en het bereikte effect over 2012 - 2013. 
 
Meer effect bij langdurige inzet 
 
Beleidsplannen en projecten kunnen niet over één nacht ijs gaan en zonder meer top-down worden 
geïmplementeerd. De door de gemeente geboden initiatieven zullen ruimte moeten laten voor- en daarom 
starten vanuit – de context en individuele wensen en doelstelling van een sportvereniging. Het is de 
verwachting dat het effect van verenigings-ondersteuning stijgt bij het langduriger inzetten daarvan. Als 
gevolg van een langduriger inzet van verenigingsondersteuning wordt een weloverwogen keuze vooraf voor 
de “juiste” sportvereniging daarmee (nog) belangrijker.    
 

Als wordt gekozen voor meer langdurige inzet bij sportverenigingen zal, bij gelijkblijvende beschikbare 
middelen, het gevolg daarvan zijn dat minder sportverenigingen worden ondersteund. Het effect van 
verenigingsondersteuning zal echter wel toenemen. 
 
De ESR adviseert derhalve, per project, duidelijke voorwaarden op te stellen waar de sportvereniging aan 
moet voldoen en deze gezamenlijk overeen te komen. Hierbij kan worden gedacht aan een “projectcontract”.    
 
Ondergrens Sportverenigingen 
 
Er zijn voorbeelden van sportverenigingen die gedurende meerdere jaren intensief zijn ondersteund maar 
desondanks niet in staat blijken zelfredzaam te zijn c.q. te worden. Er dient daarom in samenwerking tussen 
ESR en gemeente Eindhoven een ondergrens te worden bepaald waaraan sportverenigingen moeten voldoen 
om sportaccommodaties te kunnen huren bij de gemeente Eindhoven en in aanmerking te komen voor 
verenigingsondersteuning. Deze ondergrens is niet alleen financieel. Ook continuïteit van bestuur, 
aantoonbaar sterke organisatie, de mate waarin de vereniging bijdraagt aan een positief imago voor de sport 
in Eindhoven, haar maatschappelijke verantwoording neemt en  zelf actief is om een financieel gezonde 
positie te houden dienen daarbij te worden beschouwd. Als een sportvereniging echter, binnen een nader af 
te spreken termijn, niet in staat is om aan deze ondergrens te voldoen dient nadrukkelijk te worden ingezet 
op verregaande samenwerking c.q. fusie.  
 
Tot een nadere toelichting ben ik vanzelfsprekend steeds bereid. Intussen wacht ik uw reactie met 
belangstelling af. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Ben Arends 
Voorzitter ESR      
 


