
Bestuursperiode juni 2019- juni 2020 ESR 

 

Bestuur: Jac Rooijmans (voorzitter) Wim de Wert (penningmeester), Edgar van Leest 

(ijssport), Jeroen van der Meulen (watersport), Herman Matheij (voetbal). Door het 

vertrek van de secretaris en enkele bestuursleden zijn er vacatures ontstaan die, door 

gebrek aan kandidaten, niet vanuit de diverse sporten zijn ingevuld. Inmiddels heeft de 

ESR zelf opvolgers gezocht en gevonden. Chrissie Schoonhoven is bereid de rol van 

secretaris op zich te nemen en zal te zijner tijd in een formele ALV worden 

voorgedragen. Frank Verberne is toegetreden als lid. Op de site van de ESR kun je meer 

over de achtergronden van de bestuursleden lezen. 

 

In de achter ons liggende bestuursperiode, juni 2019- juni 2020 is het bestuur diverse 

malen bij elkaar geweest en heeft zij een aantal adviezen afgegeven. Vooral de laatste 

maanden heeft bijna wekelijks (video)overleg plaatsgevonden in verband met het Covid-

19 virus. 

 

Vraagstukken waar het bestuur bij betrokken is geweest: 

 

Positie en toekomst ESR: Als ESR hebben we richting de gemeente aangegeven dat we 

een betekenisvolle bijdrage kunnen en willen leveren aan het sportklimaat in 

Eindhoven. Wij willen invloed kunnen uitoefen, maar daarvoor moeten wel eerst aan 

een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Zoals tijdige betrokkenheid en 

ondersteuning conform het convenant gesloten tussen de gemeente en de ESR. We staan 

voor belangenbehartiging, willen vernieuwen en inspireren.  

Na overleg met de gemeente hebben we besloten een beroep te doen op de 

ondersteuning van het NOC/NSF om het huidige (of vigerende) convenant te evalueren. 

Doelstelling is om de rol van de ESR te evalueren en deze (zo nodig) te transformeren 

naar een (meer) toekomstbestendige en robuuste rol. Zeer nadrukkelijk maakt het 

mobiliseren en betrekken van de achterban onderdeel uit van de opdracht.  

 

Sportakkoord: Voortvarend is de vertaling van het nationaal sportakkoord opgepakt. 

Een (lokaal) sportakkoord Eindhoven als opvolger van de “Sport- en beweegvisie”. Na 

een aantal succesvolle bijeenkomsten waar een groot deel van de Eindhovense 

verenigingen een bijdrage aan heeft geleverd, werd de voortgang abrupt verstoord door 

de uitbraak van het coronavirus. In goed overleg met de uitvoerende partij en de 

gemeente is besloten om het project tijdelijk stop te zetten. 

 

Voortbestaan Wodan: Door de ESR is advies uitgebracht over de toekomst van 

voetbalvereniging Wodan. Dit naar aanleiding van een rapport van een externe 

commissie ingesteld door de gemeente. Hoewel de ESR vrij laat in het proces werd 

betrokken, konden wij instemmen met het voorliggende advies wat een einde betekende 

aan het voortbestaan van voetbalvereniging Wodan. Extra aandacht en begeleiding is 

gevraagd voor de (mogelijke) verhuizing van voetbalclub Nieuw Woensel naar 

sportpark Noord. 

 

Harmoniseren sporttarieven: Nu alweer enige tijd geleden zijn forse inspanningen 

verricht om tot een vorm van harmonisatie voor de buitensporten te komen. Eerder al is 

door ons aangegeven dat als het om de buitensport gaat wij geen voorstander zijn van 

het opnieuw oprakelen van deze discussie. Er is veel tijd in geïnvesteerd en het 



rendement was uiterst mager. De ESR steunt wel het initiatief dat tot een transparant en 

rechtvaardig tarievendossier moet leiden gericht op de binnensport. Door de gemeente 

is de uitwerking opgepakt. Mede ten gevolge van het Corona virus is aan de ESR nog 

geen concreet voorstel voorgelegd waarop wij hebben kunnen reageren. 

 

Viering Eindhoven 1910-2020: In het kader van 100 jaar Groot Eindhoven heeft de ESR 

een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een keur aan evenementen. Naast 

cultuur heeft de sport een nadrukkelijke rol gekregen. Vraag blijft wat in de tweede helft 

van dit jaar nog kan worden uitgevoerd in de thans geldende 1,5 meter samenleving. 

 

Sport- en beweegvisie: De huidige Eindhovense sport- en beweegvisie, “Bewegen door 

verbinden”, een bijbehorend uitvoeringsprogramma loopt eind 2020 af. Dit betekent dat 

er dit jaar een besluit moet worden genomen over het vervolg. De gemeente is 

voornemens de visie te herijken. Het oogmerk van de ESR was om het sportakkoord 

Eindhoven te gebruiken als richtinggevend document. Door de beschreven vertraging 

gaat dit niet lukken. Als ESR hebben we door middel van een interview onze input 

gegeven.  
  

Uitbraak coronavirus/Covid 19:  De uitbraak van het Covid-19 virus heeft ons allemaal 

in de greep gehouden (en nog). Dankzij een breed ingevulde enquête hebben 

sportverenigingen heel helder aangegeven voor welke uitdagingen ze staan. Voor ons 

meer dan voldoende redenen om na het verbieden van sportactiviteiten er bij de 

wethouder sport op aan te dringen huurverplichtingen van de verenigingen kwijt te 

schelden totdat accommodaties weer gebruikt mogen worden. Daarnaast hebben wij 

aangedrongen op een “steunprogramma medio 2020- eind 2021”, dat het voortbestaan 

van voor de coronacrisis vitale verenigingen in Eindhoven moet ondersteunen. Het 

positief kritisch blijven volgen van financiële steun en het meedenken op middellange 

termijn is voor de ESR een belangrijk speerpunt voor de komende bestuursperiode. 

 

Eindhoven, juni 2020 

De secretaris 


