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Betreft: Advies ESR inzake Sporttarieven 2014 – 2015
Geachte mevrouw van Kaathoven, beste Bianca,
Op 18 juni heeft de ESR het dossier Sporttarieven 2014 – 2015 mogen ontvangen. In de Algemene
ledenvergadering (ALV) van 13 mei van de ESR is de voorgenomen tariefsverhoging reeds met de leden
besproken. Hierbij zijn een tweetal periodes aan de orde gekomen te weten:
1.
2.

Sporttarieven 1.8.2014 – 31.7.2015
Sporttarieven 1.8.2015 – 31.7.2019

Het standpunt van de vergadering is als volgt:
1.

Sporttarieven 1.8.2014 – 31.7.2015

Door de ESR is met het huidige college van B&W (1.8.2011 – 31.7.2015) in 2012 een afspraak gemaakt
inhoudende 5% sporttariefsverhoging per jaar. In totaal is dit circa 22% over de afgelopen 4 jaar. Het
komende jaar (1.8.2014 – 31.7.2015) is het laatste jaar van deze afspraak. Het komende jaar wordt dus nog
éénmaal 5% verhoging van de sporttarieven doorgevoerd.
De afgelopen periode is er nadrukkelijk overleg geweest tussen gemeente Eindhoven (Arie Heesterbeek) en
de namens de ESR voorzitter (Ben Arends) en bestuurslid Tennis (Monique Bertels). Resultaat van deze
besprekingen is dat Tennis accepteert dat er een taakstelling ligt betreffende de bijdrage van
sportverenigingen aan bezuinigingen voor de periode 2011 - 2015 en de afspraak welke de ESR daarover
namens de verenigingen met de gemeente Eindhoven heeft gemaakt. Deze afspraak betekent gedurende vier
jaar gemiddeld 5% tariefsverhoging, de laatste keer dus per 1.8.2014. Anderzijds is er volledig begrip voor
het standpunt van Tennis dat voortgaan op de huidige manier geen oplossing voor de lange termijn biedt.
Gemeente erkent dat tennis een belangrijke tak van breedtesport is en wil de discussie over de toekomst
Tennis gefundeerd voeren. Het besluit om samen met de tennisverenigingen een Tennisvisie Eindhoven 2020
op te stellen vloeit hieruit voort. De sterk teruglopende ledenaantallen en oplopende kosten binnen de
Eindhovense tennisverenigingen gedurende de afgelopen jaren zijn de aanleiding voor dit onderzoek. Het
Mulier instituut is de uitvoerende partij van het onderzoek tennissport Eindhoven. Alle partijen (gemeente,
tennisverenigingen en ESR) zullen zich committeren aan de uitkomst(en) van het onderzoek. Vooruitlopend
op de resultaten van het onderzoek is de problematiek Tennis hoog op de agenda geplaatst van de
formateurs van de nieuwe coalitie. Hierbij is door de ESR het standpunt ingenomen dat de tarieven voor
tennis de komende jaren, vanaf 1.8.2015, niet mogen stijgen of aangepast dienen te worden aan de
bevindingen uit het onderzoek. Indien er tennisverenigingen zijn die daadwerkelijk in de financiële problemen
komen zijn hierover maatwerkafspraken mogelijk.
Door Almonte (Basketbal) wordt in het verlengde van de discussie rondom Tennis aandacht gevraagd voor de
sporttarieven voor Binnensport. Het bestuur ESR zal dit meenemen in de onderhandelingen voor de periode
2015 – 2019.
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De ESR zal op het dossier Sporttarieven 1.8.2014 – 31.7.2015 adviseren de sporttarieven generiek (voor alle
sporten) met 5% te laten stijgen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
2.

Sporttarieven 1.8.2015 – 31.7.2019

Voorzitter Ben Arends heeft begin mei 2014 gesproken met de formateurs van de nieuwe coalitie. Dit om aan
het begin van de nieuwe coalitieperiode het standpunt van de ESR duidelijk te laten horen. Het standpunt
van de nieuwe coalitiepartijen is om de inflatie (1 á 2 %) te volgen. Om tariefsverhogingen zo laag mogelijk
te houden zal er ook nadrukkelijk aandacht moeten zijn voor kostenverlaging aan gemeentezijde. Het
standpunt van de ESR betreffende de sporttarieven voor de komende jaren is dat deze op 0 % moet worden
gehouden. In het nieuwe coalitieakkoord, wat 20 mei bekend is gemaakt, zijn de plannen voor komende
coalitieperiode voor sport opgenomen. De ESR zal hierover z.s.m. in overleg treden met u, als nieuwe
wethouder Sport. De leden van de ESR worden gevraagd om argumenten aan te leveren om deze discussie
o.b.v. voorbeelden uit de praktijk te kunnen voeren
De ESR wil graag meedenken over het sportbeleid voor de komende jaren. Onderwerpen die aan de orde
komen zijn o.a. verhoging bezetting van sportaccommodaties, aan welke sporttakken wordt prioriteit gegeven
en mogelijkheden tot privatisering als kostenbesparing. In 2015 wordt een nieuwe sportnota opgesteld. De
ESR zal daarom actief aan het opstellen van deze nota meewerken. Alle leden van de ESR worden gevraagd
actief mee te denken, gedachten op papier te zetten en deze vooral te delen met de ESR.
Met het voorgaande verwacht ik u naar behoren te hebben geïnformeerd. Tot een nadere toelichting ben ik
vanzelfsprekend bereid.

Ben Arends
Voorzitter ESR
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