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Gemeente Eindhoven 
t.a.v de Griffie 

i.a.a. wethouder S. Steenbakkers 
Postbus 90150 

5600 RB Eindhoven 

 
 

Eindhoven, 10 juni 2020 
 

 

Betreft: steunmaatregelen sportsector 
 

 

Geachte Raadsleden, 

We begrijpen dat er op 11-6 een meningsvorming over de steunmaatregelingen richting cultuur 

en sport plaatsvindt.  

Als Eindhovense Sportraad vragen we aandacht voor het volgende: 

We hebben als ESR de afgelopen weken regelmatig contact gehad met uw wethouder, waarbij 

we iedere keer gevraagd hebben om de huur van de sportaccommodaties niet in rekening te 

brengen zolang die niet gebruikt kunnen worden door de verenigingen. Of te wel: Stop met 

facturen sturen, en ga zeker niet incasseren. 

Daarnaast hebben we gevraagd om een oplossing voor verenigingen die in financiële problemen 

komen doordat zaken als kantine-inkomsten, sponsoring en andere inkomsten genererende 

activiteiten stil komen te vallen of ernstig teruglopen. 

Op 11 juni ligt het voorstel voor om verenigingen te steunen die in financiële problemen komen 

en helaas nog niet een definitief voorstel voor het niet innen van huur/compensatie van huur. 

Los van het voorstel aan uw Raad van 11 juni wordt er door VWS gewerkt een regeling uit die 

waarschijnlijk voorziet in een aanvullende regeling voor sportverenigingen. Het gaat dat om een 

compensatie van vaste lasten. Onder de definitie van vaste lasten vallen de kosten voor gas, 

water of licht, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of andere kosten gerelateerd aan 

leningen en verzekeringen die direct betrekking hebben op de sportaccommodatie. Hier kan een 

beroep op worden gedaan mits er sprake is van 20% omzetverlies in de periode 1 maart- 1 

mei. Huurverplichtingen of personele lasten vallen niet onder de definitie van vaste lasten. 

Het gaat dus om een beperkte compensatieregeling. 

De vraag die wij hebben is waar het in het thans voorliggende voorstel genoemde geld nou 

precies voor bestemd gaat worden. Wij gaan er namelijk vanuit dat het hier, naast de 

rijksgelden, gaat om extra gemeentelijk geld. Verlies aan inkomsten door wegvallen van 

bijvoorbeeld kantine inkomsten of sponsoren, worden niet gecompenseerd wordt ons duidelijk 

gemaakt. Inkomsten waarmee door verenigingen begrotingen sluitend worden gemaakt 

waardoor bijvoorbeeld contributies laag gehouden kunnen worden. Kortom hele belangrijke 
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inkomsten aan het einde van een seizoen die ten gevolge van de Coronacrisis volledig zijn 

weggevallen. 

Waar wordt dit budget dan voor gebruikt? Wij begrijpen dat het de bedoeling is het bedrag in te 

zetten voor gezonde verenigingen die door de Coronacrisis in de problemen zijn gekomen. 

Verenigingen die voor de Coronacrisis het al moeilijk hadden krijgen geen steun. Evenmin 

krijgen verenigingen met voldoende vet op de botten steun. Samen met het wegvallen van de 

reeds genoemde inkomsten vrezen we dat deze verenigingen in het komende sportjaar alsnog 

in problemen komen. Ten aanzien van het voorstel dat op 11-6 besproken wordt stellen wij 

voor om de regeling op voorhand voor alle gezonde verenigingen van toepassing te verklaren 

dan wel dit mee te geven als uitgangspunt voor de verdere uitwerking. Het kan niet zo zijn dat 

verenigingen die de financiën op orde hebben hiervoor gestraft worden, en alsnog financieel 

ongezond worden. 

Ten aanzien van de huurverplichtingen zal een landelijke compensatieregeling worden 

opgesteld op basis waarvan gemeenten kunnen worden gecompenseerd voor de inkomsten die 

zij zouden hebben uit de huursom van amateursportorganisaties voor de maanden maart, april 

en mei 2020. Ons beeld uit de gesprekken met de gemeente is dat men deze regeling één op 

één wil toepassen. Dus ook als de regeling niet volledig dekkend is voor de verenigingen. 

Daarnaast heeft de wethouder toegezegd dat hij verstuurde facturen niet gaat incasseren totdat 

de regelingen rond zijn, maar ondertussen bereiken ons signalen dat er nog steeds 

automatische incasso’s worden uitgevoerd door de gemeente. Wij vragen de gemeenteraad 

aangaande de huur van accommodaties te bewerkstelligen dat de automatische incasseringen 

stoppen, en reeds door automatische incasso verkregen inkomsten retour worden geboekt aan 

de verenigingen. Daarnaast verzoeken wij om snelle duidelijkheid aangaande de volledige 

compensatie van de huur over de periode dat verenigingen geen gebruik hebben mogen 

maken, of mogen gaan maken van de accommodaties. 

Er zou ook een regeling zijn/komen voor verenigingen die niet van de gemeente huren. Ik blijf 

zoeken maar heb daar nog steeds geen helder antwoord op. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld 

de ijssport die niet rechtstreeks van de gemeente maar via het Sportfonds huren (door een 

besluit van de gemeenteraad). 

Tot slot. 

Wij blijven ons inzetten om, in nauwe samenwerking met de wethouder, te komen tot 

rechtvaardige uitvoeringsregels voor voorliggende dossier. Wij realiseren ons dat we het daarbij 

niet iedereen naar de zin kunnen maken. Deze moeilijke tijd vraagt immers een offer van ons 

allemaal. Ook voor die verantwoordelijkheid en bijbehorende keuzes lopen wij als ESR niet weg. 

Samen met de wethouder en uw Raad wil de ESR zich blijven inzetten voor uitdagend 

sportaanbod, voor zowel gebonden en ongebonden sporters, in onze stad.  

 
Met vriendelijke groet,  

 
Jac J. Rooijmans 

Voorzitter ESR      
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