NOTULEN VAN DE VOORJAARSVERGADERING VAN DE EINDHOVENSE SPORTRAAD
Datum:
Aanvang:
Einde:
Locatie:

Donderdag 23 juni 2016
± 19.30 uur
± 21.30 uur
Grote vergaderruimte Sportbedrijf de Karpen,
JC Dirkxpad 7, Eindhoven

De voorzitter van de ESR, Alger Vissers, opent om 19.30 uur de vergadering. De voorgestelde agenda
wordt vastgesteld. De agenda is als bijlage 1 aan het verslag toegevoegd.
1. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur
Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen van het bestuur
De aanwezigen worden gevraagd, voor zover dit nog niet is gebeurd, om de presentielijst te tekenen.
De lijst met aanwezigen is als bijlage 2 aan het verslag toegevoegd.
Vervolgens leest de voorzitter de lijst voor met degenen die zich hebben afgemeld voor de ALV. Deze
lijst is als bijlage 3 aan het verslag toegevoegd.
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 2 juni 2015
De voorzitter vraagt de aanwezigen of er op- of aanmerkingen zijn op de notulen van de ALV van 2
juni 2015. Verwijzing naar bijlage 3 moet naar bijlage 4 zijn. Kascontrolecommissie lijkt ieder jaar
hetzelfde maar in de vergadering worden de nieuwe leden gekozen. Vervolgens worden de notulen
van 2 juni 2015 worden vastgesteld.
3. Financieel en inhoudelijk jaarverslag 2015
Het jaarverslag 2015 is opgesteld door drietal stagiaires van de opleiding accountancy en
gecontroleerd door de kascontrole commissie. Tijdens de vergadering worden uit het jaarverslag 2015
een tweetal overzichten besproken te weten:
b Balans per 31 december 2015
b Staat van Baten en Lasten over 2015
Er wordt een overzicht getoond van de kosten van de gemiddelde kosten van de ESR. De kosten zijn
gemiddeld op € 1500,00 per jaar. De contributie wordt opnieuw vastgesteld op € 0,00/jaar
4. Verslag van de kascontrolecommissie
Het verslag door kascontrole commissie wordt voorgelezen door het commissielid, Henk Kettalarij
(Genneper Parken Tennis). Naast Henk Kettelarij bestaat de kascontrolecommissie voor 2015 uit Joop
Broeders. De kascontrolecommissie adviseert de ALV een positief advies uit te brengen ten aanzien
van het financiële jaarverslag van het boekjaar 2015 en hiermee het bestuur over het boekjaar 2015
te dechargeren. De ALV gaat hiermee akkoord. Het verslag van de kcc is als bijlage 3.
5. Verkiezing nieuwe leden kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaat voor 2016 uit Henny Valks (Eindhovense Schaakvereniging) en Henk
Kettelarij (penningmeester Genneper Parken Tennis). Reservelid Pascal Janssen (VV Tongelre)
6. Sportvisie 2015 – 2019
Het jaar 2015 heeft wederom vooral in het teken gestaan om de relatie met gemeente aan te knopen
en te onderhouden. Op 14 april 2016 is de sportwethouder Bianca van Kaathoven opgestapt. Ook
hebben we te maken met de uitval van de huidige programmaleider Sport, Arnoud Strijbis, door
ziekte. Met de nieuwe wethouder en nieuwe (vervangende) programmaleider Sport proberen we snel
op werkbaar niveau te komen.
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We lopen een aantal bestuur portefeuilles langs op actuele stand van zaken:
6.1

Tennis (Monique Bertels)

We zijn met de gemeente in gesprek om te komen tot privatisering van de tennisaccommodaties.
Daartoe is op 23 maart een stappenplan bestaande uit fase 0,1,2 en 3 besproken.
Het proces moet uiteindelijk een win-win voor zowel verenigingen als gemeente opleveren.
Geconstateerd is dat tennis 100 % van de kosten betaald (huidig tarief = kostprijs). Het akkoord op
fase 0 (tariefsverlaging) en 1 (dagelijks onderhoud) per 1 augustus 2016 wordt dinsdag 28 juni komt
voor besluitvorming besluit in B&W. Dit is een belangrijke 1e stap in privatisering van sporttak tennis.
De tennisverenigingen hebben te maken met teruglopende ledenaantallen, onduidelijk is waar dit
vandaan komt. Het onderzoeksrapport van Mullier rapport is door gemeente onderschreven. Ter
uitvoering hiervan is een projectgroep opgericht.
6.2

Binnensport (Edwin Mulder)

Geconstateerd is dat binnensporten in Eindhoven een dure aangelegenheid is. Zo is de contributie bij
basketbalvereniging Almonte dermate hoog dat ze daardoor leden verliezen aan de regio.
Binnensportverenigingen hebben meestal geen kantine (inkomsten).
De ESR is in gesprek met extern consultant Rob de Vries van Drijvers en Partners om te komen tot
financiële transparantie. Het leveren van deze info is blijkbaar heel ingewikkeld. De
binnensportverenigingen blijven uiteraard met elkaar in gesprek.
6.3
Zwemmen (Jan Willem Popelier)
Het belangrijkste dossier is sluiting Tongelreep (waterpretpark). Het sluiten van de Tongelreep gaat
de huidige faciliteiten raken van de zwemverenigingen. In het huidige voorstel was dit 9 maanden
maanden hetgeen niet acceptabel is voor de zwemverenigingen. Er komt een nieuw overleg met de
zwemverenigingen. De vergadering vraagt of er overleg met Veldhoven, dit is nog niet het geval.
6.4
Voetbal (Michael Smeeman)
Het verhaal voetbal is een lastig om als algemeen verhaal uit te leggen, er is veel verschil in vitaliteit
tussen verenigingen. Zo hebben op dit moment met Wodan, Tongelre, Gestel het erg zwaar.
Er wordt gewerkt aan een totaalplan voetbal (ESR, KNVB, gemeente), waar belonen we de sterke
verenigingen ? Waar helpen we anderen ? De samenwerking goed in voorzittersoverleg, maar moeilijk
als het over individuele verenigingen gaat.
Geconstateerd is dat de nieuwe voetbalaccommodaties de desbetreffende verenigingen in de
(financiële) problemen hebben gebracht. Daartoe moet in algemene zin het weerstandsvermogen van
de verenigingen omhoog. Maar er zijn ook voetbalverenigingen met (betaalde) 1 e teams versus (hoge)
betalingsachterstanden bij de gemeente voor de huur van de velden.
Veel aandacht is er voor de maatschappelijke rol vanuit primaire proces voetbal. Dit moet een eigen
keuze vanuit de vereniging zelf blijven. Overigens is de vereniging is zelf al van groot maatschappelijk
belang. Er wordt gewerkt in BC’s (o.a. totaalplan voetbal)om niet te hoeven wachten op totale
sportvisie. Daarbij wordt meer sturing (duidelijkheid) vanuit gemeente op het sportbeleid gevraagd
richting verenigingen.
Atletiek (Patrick Stassen)
De atletiekverenigingen zijn gezonde vitale verenigingen die er goed voorstaan. De atletiekbaan op
Sportpark de Hondsheuvels komt geheel in exploitatie bij Eindhoven Atletiek. In Juni/Juli 2017 is er
een grote renovatie van de baan, mede om deze ook geschikt maken voor aangepast sporten.
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Ijssport (door Hans van Bree i.v.m. afwezigheid bestuurslid Ijssport Jos Maas)
De aanbesteding van de exploitatie loopt. Hierbij is de maximale bijdrage vanuit gemeente €
650.000. Op 15 juli 2016 sluit de inschrijvingstermijn en openen we de enveloppen. De gerealiseerde
bezuiniging gaat naar de taakstelling .
De exploitatie gaat dan per 1 januari 2017 over naar externe exploitant, komende winter 2016/2017 is
dezelfde planning als 2015/2016. Omdat het contract over 10 jaar wordt aangegaan wordt de te
kiezen partij financieel zwaar getoetst. Gemeente blijft eigenaar van het pand
7.
Rondvraag
Voorzitter Almonte Henk Dibbets treedt af, er is een nieuwe voorzitter Margreet van Putten
Henk blijft wel betrokken bij dossier Eckart
Wat doet de ESR ? De ESR is een vereniging, met sportverenigingen als haar leden, die de gemeente
onafhankelijk adviseert (gevraagd en ongevraagd) betreffende sportbeleid in het algemeen en de
positie van verenigingen i het bijzonder.
Er zijn geen verdere vragen waarop de voorzitter de vergadering besluit.
Sluiting
Om 20.45 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij nodigt de vergadering uit voor een drankje in de
kantine van Eindhoven Atletiek.
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Bijlage 1

AGENDA
ALGEMENE LEDENVERGADERING EINDHOVENSE SPORTRAAD
Datum:
Tijd:
Locatie:

Donderdag 23 juni 2016
19.30 uur – 21.30 uur
Sportpark Hondsheuvels,
grote vergaderruimte Sportbedrijf de Karpen (2e verdieping)
J.C. Dirkxpad 7, Eindhoven

AGENDA
Opening
1.

Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur

2.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2 juni 2015

3.

Financieel jaarverslag 2015

4.

Verslag van de kascontrolecommissie

5.

Verkiezing nieuwe leden kascontrolecommissie

6.

Sportvisie, huidige stand van zaken

7.

Rondvraag

Sluiting
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BIJLAGE 2

LIJST AFMELDINGEN

VOORJAARSVERGADERING 23 JUNI 2016
Afwezig met kennisgeving:
BIJZONDERE AFMELDINGEN

NAAM

FUNCTIE

ESR

Jos Maas

bestuurslid Ijssport

AFMELDINGEN VERENIGINGEN

NAAM

FUNCTIE

Taikwando Kawarmala
ETV Olympia
Oranje Rood
EGS Aangepast Sport
NZVB
Nieuw Woensel
v.v. RPC – Eindhoven
CKV Rust Roest

Roy Kawarmala
Petra Blankers
Frans van Duivenboden
Kees Schettersen
Marcel Kalkers
Leo Kantelberg
Guus Couwelaers
Rob Bijl

Bestuur
Secretaris
Voorzitter
Secretaris
Voorzitter
Voorzitter
Secretaris
Voorzitter

BIJLAGE 3
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EINDHOVENSE SPORTRAAD
Bestuur
Bestuur
Bestuur
Bestuur
Bestuur
Bestuur
Bestuur

NAAM
Dhr. A. Vissers
Dhr. P. Stassen
Dhr. JW. Popelier
Dhr. W. de Wert
Mevr. M. Bertels
Dhr. M.Smeeman
Dhr. W. de Wert
Dhr. H. van Bree

FUNCTIE
Voorzitter
Bestuurslid Atletiek
Bestuurslid Zwemmen
Bestuurslid Hockey
Bestuurslid Tennis
Bestuurslid Voetbal
Bestuurslid Hockey
Ambtelijk secretaris

VERENIGINGEN
VC Primo
VC Blokkart
Almonte
Almonte
PSV Honk- en Softbal
Duikteam Eindhoven
SC Tivoli
PSV av
Raptors
TV Bokt
IJCE
BC Eindhoven
GPT
Woenselse Boys
TV Meerhoven
Eindhovense schaakvereniging
Unitas ’59
BC Hanevoet
BC Hanevoet

NAAM
Dhr. H. Stoldt
Dhr. J.Clement
Dhr. H. Dibbets
Dhr. E. Kramer
Dhr. M.Grooten
Dhr. P.Seinen
Dhr. P.Janssen
Dhr. T.Schriks
Dhr. F.Verhagen
Mevr. I.Fischer
Dhr. N.Broers
Dhr. E. Vrieze
Dhr. H. Kettelarij
Dhr. H. Doorenbosch
Dhr. J. Vosselman
Dhr. H. Valks
Dhr. H. Mattheij
Dhr. S.van Kasteren
Dhr. J.Zegveld

FUNCTIE
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Secretaris
Secretaris
Bestuurslid
Hfd Seniorenzaken
Voorzitter
Voorzitter
Secretaris
Secretaris
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Penningmeester
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Secretaris
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Bijlage 4
Van: Kascontrolecommissie
Aan: Algemene ledenvergadering ESR
Over: Advies t.a.v. de jaarrekening 2014
VERKLARING
Op maandag 20 juni 2016 heeft, namens de ledenvergadering, de kascontrolecommissie,
bestaande uit 2 leden, op het kantoor van de ESR, het financiële jaarverslag van het
boekjaar 2015 besproken en gecontroleerd.
Voorafgaand aan de bespreking is financiële jaarverslag 2015 en overzicht facturen aan de
kascontrole commissie toegezonden en is na bestudering in orde bevonden.
Gegeven de bovenstaande bevindingen adviseert de kascontrolecommissie de
Algemene Ledenvergadering dan ook een positief advies uit te brengen ten aanzien
van het financiële jaarverslag van het boekjaar 2015 en het bestuur te dechargeren.
De commissie hoopt u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Namens de kascontrolecommissie,

Joop Broeders
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