Bestuursperiode juni 2021- juni 2022 ESR
Bestuur:
Dagelijks bestuur: Jac Rooijmans (voorzitter) Frank Verberne (penningmeester),
Chrissie Schoonhoven (secretaris).
Bestuursleden: Dit jaar zijn er wisselingen geweest van bestuursleden. Tot het voorjaar
waren de volgende mensen lid van het bestuur: Edgar van Leest (ijssport), Jeroen van
der Meulen (watersport) en Herman Matheij (voetbal).
Vanaf het voorjaar zijn voorgenoemde uit het bestuur getreden en de volgende mensen
toegetreden: Mike Baumans (fitness), Sven de Loijer (Turnen), Willem Maris (ijssport),
Jeremie Besson (Boxen) en Jan van den Broek (Voetbal).
Daarnaast hebben we per mei dit jaar een (betaalde) bestuursondersteuner, Maartje
Fleuren. Voorheen konden we via de gemeente Eindhoven capaciteit hiervoor krijgen,
het is echter noodzakelijk dat de persoon die deze rol vervult dit onafhankelijk kan
doen. Het inzetten van een (beleids)medewerker vanuit de gemeente voldoet niet aan
deze eis omdat deze persoon mogelijk soms te maken zal krijgen dan met conflicterende
belangen. Daarom hebben we ervoor gekozen deze zelf in te huren vanuit het budget
wat de ESR ontvangt van de gemeente Eindhoven.
Activiteiten:
In de achter ons liggende bestuursperiode, juni 2021- juni 2022 is het bestuur diverse
malen bij elkaar geweest en heeft zij een aantal adviezen afgegeven. Het accent lag
intern hoofdzakelijk op het ontwikkelen van een nieuwe visie (ESR 2.0) en extern op
contacten met gemeente Eindhoven, zowel ambtelijk als met de wethouder, aangaande
verschillende sportthema’s. Hieronder volgt een opsomming van zaken 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 een betekenisvolle rol vervullen maar daarvoor is wel een aantal
zaken randvoorwaardelijk. Zoals tijdige betrokkenheid en ondersteuning conform
convenant. Doelstelling is om de rol van de ESR te beschouwen en deze (zo nodig) te
transformeren naar een (meer) toekomstbestendige rol. Zeer nadrukkelijk maakt het
mobiliseren en betrekken van de achterban onderdeel uit van de opdracht. Inmiddels
hebben wij naar aanleiding van deze verkenning een ambitie stuk opgesteld van hoe wij
als ESR willen fungeren. Daarnaast is er een nieuw convenant opgesteld m.b.t. de
samenwerking tussen de gemeente Eindhoven en de ESR. Beide zijn als bijlage
toegevoegd.
Lokaal Sportakkoord: Voortvarend is de vertaling van het nationaal sportakkoord
opgepakt. Een sportakkoord Eindhoven als opvolger van de “Sport- en beweegvisie”. De
ESR neemt deel aan diverse commissies. Het volledige sportakkoord Eindhoven is te
vinden op: https://ssnb.nl/lokaal-sportakkoord-gemeente-eindhoven/

Gezondheidsbeleid: de ESR is betrokken geweest bij het opstellen van en heeft advies
uitgebracht aangaande het nieuw vastgestelde
gezondheidsbeleid: https://www.eindhoven.nl/bestuur-en-beleid/gezondheidsbeleid.
Harmonisatie buitensporttarieven: In navolging van de harmonisatie van de tarieven
binnensporten, heeft de ESR advies uitgebracht op het raadsvoorstel tot harmonisatie van
de buitensporten. In haar advisering heeft de ESR nadrukkelijk aandacht besteed aan de
toegankelijkheid van de sport voor alle Eindhovenaren.
Zwemmen voor mensen met een beperking: Naar aanleiding van publicaties dat Lunet Zorg
zwemfaciliteiten in Eindhoven wil gaan sluiten, hebben wij een brief naar betrokken
Eindhovense wethouders gestuurd. Hierin vragen wij de gemeente zich, conform het eigen
beleid, maximaal in te zetten om zwemfaciliteiten voor deze kwetsbare doelgroep te
waarborgen
Eindhoven, juni 2022
De secretaris

