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Raadsvragen   
van de raadsleden Rennenberg en Verbeek van het 
Ouderenappel over het amateurvoetbal 
 
 
Geacht college, 
 
Reeds in onze brief van 10 december 2014 hebben wij aan u vragen voorgelegd 
betreffende de problemen waarmee voetbalvereniging Wodan op dat moment te maken 
zou hebben. 
De laatste maanden circuleren allerlei berichten over de belabberde toestand waarin het 
amateurvoetbal in onze stad zou verkeren en ontstaat er een beeld dat in de nabije 
toekomst oftewel clubs zouden verdwijnen, dan wel zouden gaan fuseren. Gelet op dit 
feit, dat in de laatste jaren tal van Eindhovense amateurvoetbalclubs het loodje hebben 
gelegd, vragen wij ons af of het nu langzamerhand geen tijd wordt om ook van 
gemeentewegen uit spijkers met koppen te gaan slaan. Jarenlang heeft onze stad de 
naam Sportstad van het jaar mogen voeren en werden de Eindhovens concepten graag 
door andere gemeenten overgenomen. De bestuurders van toen waren er trots op en 
konden met opgeheven hoofd de landelijke belangstelling tegemoet zien. Nu rest ons 
bijna niets meer dan deemoedig het hoofd te buigen en te hopen dat het tij gaat keren. 
Het Ouderen Appèl maakt zich ongerust over de teruggang op sportgebied en over 
het verminderen van de mogelijkheden om in ruimere zin in verenigingsverband te 
sporten of te bewegen. 
 
In dit verband leggen wij u de volgende vragen voor. 
1. In onze brief van 10 december 2014 hebben wij u gevraagd om met een 

eventuele garantiestelling Wodan te ondersteunen. 
 Door u werd toen aangegeven al het mogelijke te doen wat redelijk en 

verantwoord is in een proces naar een stabiele en gezonde situatie. Kunt u 
aangeven wat door u in de gegeven situatie is gedaan? 

2. Op 19 april 2016 vindt er een commissievergadering plaats waarin het 
Raadsvoorstel over de "borgstelling lening voor voetbalvereniging op 

 Sportpark Noord" op de agenda staat. 
 Hierin wordt door u aangegeven dat er mogelijkheden worden verkend om 

een nieuwe vereniging op sportpark Woensel Noord te starten. Gedacht werd 
aan een fusie tussen Wodan en Nieuw Woensel. Deze constructie faalt echter 
nu Nieuw Woensel niet wil fuseren. 

 Het vreemde van dit alles vinden wij dat bij de fusie de fusieclub in feite de 
accommodatie dient aan te kopen en een lening dient te aanvaarden van rond 

 de € 700.000,-. 
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 Bent u met ons van mening dat deze constructie voor iedere amateurclub een 
bijna onuitvoerbare constructie is? 

3. Stel dat deze constructie, met anderen, toch doorgang zou kunnen vinden, 
 hoe ziet u dan daarin de bestuursverantwoordelijkheid van de clubbestuurders 
 indien betalingsverplichtingen niet kunnen worden nagekomen? 
4. Door u wordt in het voorstel over de borgstellinglening aangegeven dat met 
 een efficiënt gebruik van de accommodatie en omzet van de kantine een 
 solide basis voor de vereniging kan ontstaan. Wij vragen ons af of het wel 
 reëel is te stellen of bij alle verenigingen de kantine-omzet wel een solide 
 basis kan zijn. De werkelijkheid is anders! Een vereniging met veel 

allochtonen zullen die basis missen, omdat deze leden hiervan geen gebruik 
maken. Als u er zo zeker van bent dat de kantine opbrengsten een solide 
basis kunnen zijn is er door u dan in deze richting onderzoek gedaan? 

5. Eindhoven was jarenlang de Sportstad van het jaar. Daar waren de 
 bestuurders en burgers van toen erg trots op. Wat onze burgers van nu 
 betreft hoort men te vaak de klacht dat het op dit gebied niet goed gaat. 
 Bent u het daar wel of niet mee eens? 
6  Als u het er niet mee eens bent, kunt u ons dan in simpele bewoording 

aangeven wat er zo goed is dat wij zeker de titel Sportstad van het jaar weer 
dicht kunnen benaderen? 

 
Graag zien wij uw antwoorden op korte termijn tegemoet. 
 
Eindhoven, 13 april 2016. 
 
 
Antwoord van burgemeester en wethouders 
 
Deze raadsvragen ontvangt u later dan gebruikelijk als gevolg van de samenhang met 
het nieuwe raadsvoorstel. Onze excuses hiervoor. 
 
1. In onze brief van 10 december 2014 hebben wij u gevraagd om met een 

eventuele garantiestelling Wodan te ondersteunen. 
 Door u werd toen aangegeven al het mogelijke te doen wat redelijk en 

verantwoord is in een proces naar een stabiele en gezonde situatie. Kunt u 
aangeven wat door u in de gegeven situatie is gedaan? 
 
Wij hebben met Wodan vorig jaar een betalingsregeling afgesproken ter 
voorkoming dat de bank de kredietfaciliteit voor de vereniging zou beëindigen. 
Vervolgens hebben wij ons ingespannen om structurele maatregelen te 
nemen om een gezonde situatie voor de voetbalvereniging te creëren. Een 
herzien raadsvoorstel wordt parallel aan de beantwoording van deze 
raadsvragen  aangeboden.  Dit voorstel is gericht op het realiseren van een 
structurele oplossing voor Wodan  zodat ze zich kunnen richten op de 
toekomst en ontwikkeling van de vereniging.  
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2. Op 19 april 2016 vindt er een commissievergadering plaats waarin het 
Raadsvoorstel over de "borgstelling lening voor voetbalvereniging op 

 Sportpark Noord" op de agenda staat. 
 Hierin wordt door u aangegeven dat er mogelijkheden worden verkend om 

een nieuwe vereniging op sportpark Woensel Noord te starten. Gedacht werd 
aan een fusie tussen Wodan en Nieuw Woensel. Deze constructie faalt echter 
nu Nieuw Woensel niet wil fuseren. 

 Het vreemde van dit alles vinden wij dat bij de fusie de fusieclub in feite de 
accommodatie dient aan te kopen en een lening dient te aanvaarden van rond 

 de € 700.000,-. 
 Bent u met ons van mening dat deze constructie voor iedere amateurclub een 

bijna onuitvoerbare constructie is? 
 
Wij hebben op basis van de huidige exploitatie van de voetbalvereniging 
Wodan een doorrekening laten doen voor deze lening door Stichting 
waarborgfonds Sport. (SWS) De lening wordt door de Bank Nederlandse 
Gemeenten aanvaard en de Stichting Waarborgfonds Sport verstrekt hiervoor 
een achter-borgstelling van € 200.000,-. Op basis van deze analyse blijkt 
deze begroting haalbaar.  De accommodatie is overigens al in eigendom van 
de vereniging.  
 

3. Stel dat deze constructie, met anderen, toch doorgang zou kunnen vinden, 
 hoe ziet u dan daarin de bestuursverantwoordelijkheid van de clubbestuurders 
 indien betalingsverplichtingen niet kunnen worden nagekomen? 

 
De verantwoordelijkheid is niet anders dan nu. De verenigingsbesturen blijven 
verantwoordelijk voor hun eigen vereniging. 
 

4. Door u wordt in het voorstel over de borgstellinglening aangegeven dat met 
 een efficiënt gebruik van de accommodatie en omzet van de kantine een 
 solide basis voor de vereniging kan ontstaan. Wij vragen ons af of het wel 
 reëel is te stellen of bij alle verenigingen de kantine-omzet wel een solide 
 basis kan zijn. De werkelijkheid is anders! Een vereniging met veel 

allochtonen zullen die basis missen, omdat deze leden hiervan geen gebruik 
maken. Als u er zo zeker van bent dat de kantine opbrengsten een solide 
basis kunnen zijn is er door u dan in deze richting onderzoek gedaan? 
 

 De doorrekening van het voorstel heeft plaats gevonden op basis van de 
exploitatie van Wodan. Wij zouden de basis wel willen verbreden door de 
sportinfrastructuur met meerdere partijen te delen. Daarom zijn we ook met 
het voorstel van een vereniging gekomen die de hele sportinfrastructuur onder 
zijn hoede heeft. In het nieuwe voorstel dat wij u voor de vergadercyclus van 
de raad van mei aanbieden blijft overigens het doel om meerdere gebruikers 
voor de beschikbare sportinfrastructuur te interesseren. De ESR is 
voorstander van deze oplossing en wil het proces qua toezicht ondersteunen; 
en neemt  daarnaast een  faciliterende en adviserende  rol op zich naar zowel 
de gemeente als naar de verenigingen. 
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5. Eindhoven was jarenlang de Sportstad van het jaar. Daar waren de 
 bestuurders en burgers van toen erg trots op. Wat onze burgers van nu 
 betreft hoort men te vaak de klacht dat het op dit gebied niet goed gaat. 
 Bent u het daar wel of niet mee eens? 
6  Als u het er niet mee eens bent, kunt u ons dan in simpele bewoording 

aangeven wat er zo goed is dat wij zeker de titel Sportstad van het jaar weer 
dicht kunnen benaderen? 
 
Sportstad zijn we niet alleen vanuit voetbal, maar vanuit de volle breedte van 
het sporten en de sportbeleving.  De sportvisie zal met een uitvoeringsplan 
aan de raad worden aangeboden, waarbij we onze uiterste best doen om de 
titel Sportstad van het jaar met recht te kunnen blijven uitdragen.  

 
Eindhoven,  18 april 2016 


