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Geachte heer Steenbakkers,
Bij brief van 9 januari 2019 van de heer van Poppel, afdelingshoofd Eindhoven sport, zijn wij in
kennis gesteld in de redenering van de gemeente Eindhoven om te komen tot het standpunt dat
sporthal Eckart kan worden gesloten. Met daaruit afgeleid de verhuizing van Almonte naar sporthal
de Mortel in de Achtse Barrier. In het toelichtend gesprek met de heer van Poppel en mevrouw
Romberg op 21 januari 2019 is deze brief afgestemd met het bestuur. Vandaar wij deze brief aan u,
als verantwoordelijk wethouder, richten. De redenering van de gemeente Eindhoven en het daarbij
behorende compensatievoorstel zijn onderwerp van gesprek geweest op de Algemene
Ledenvergadering (ALV) van Almonte op 1 en 2 februari 2019. In deze brief vermelden wij u de
uitkomst van deze vergadering en wat het standpunt is van het bestuur.
Algemene Ledenvergadering
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 februari 2019 zijn de brief van de gemeente Eindhoven en de daarop
gegeven toelichting besproken. Er is gekozen voor twee bijeenkomsten om zoveel mogehjk leden
de gelegenheid te geven kennis te nemen van de ontwikkelingen en hun stem daarover te laten
horen B i j de vergadering op 1 februari waren namens de gemeente Eindhoven ook de heer van
Poppel en mevrouw Romberg aanwezig. Zij zijn uitgebreid in de gelegenheid gesteld om het
gemeentelijke standpunt toe te lichten en vragen vanuit de vergadering te beantwoorden. Tydens de
genoemde vergadering waren ook de betrokken biiurtbewoners aanwezig. Omdat wij van mening
zijn dat ook zij recht hebben op de informatie over de ontwikkelingen hebben w i j ook hen
uitgenodigd. Uiteraard hebben zij niet deelgenomen aan de stemming over de gemeentelijke
voorstellen.
De A L V heeft uitgebreid kennis kunnen nemen van zowel de brief, de mondeling gegeven
toelichting en het behandelde ter vergadering. Uiteindelijk is het gemeentelijke voorstel in
stemming gebracht. De uitslag van de stemming, die op zaterdagmorgen bekend is gemaakt, is nog
dezelfde dag per SMS aan de heer van Poppel kenbaar gemaakt. De uitslag van de stemming was 4
stemmen voor het voorstel van de gemeente en 113 stemmen tegen.
RcHctic Bestuur
Het bestuur heeft kennis genomen van de uitslag van de stemming in de A L V . We zijn verheugd
met de grote deelname aan de stemming, wat voor ons reden is om aan te nemen dat dit een
verenigingsbreed gedragen standpunt is. Tijdens de A L V hebben wij als bestuur toegelicht dat er
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geen stemadvies was vanuit het bestuur. W i j wilden de leden in
gelegenheid stellen om zo objectief mogelijk een eigen standpunt te
bepalen over de argumenten van de gemeente. Gelet op de uitkomst
van de stemming heeft het voltallige bestuur zich inmiddels achter de
uitkomst van de stemming geschaard.

ALMONTE

¥

Integrale afvveging
In de brief van 9 januari wordt gesteld dat zowel de vastgestelde Sporten Beweegvisie 2016-2020 en het Coalitieakkoord 2018-2022 leaders
bieden voor integrale keuzes die gemaakt worden voor de stad. Helaas moeten wij constateren dat
de integraliteit die aan keuzes ten grondslag worden gelegd niet in het besluit over sporthal Eckart
worden gehanteerd. Slechts de door de gemeente noodzakelijk geachte efficientere bedrijfsvoering
wordt aan het besluit ten grondslag gelegd. Waarbij het opvallend is dat er in eerste instantie sprake
was van een substantiele bezuiniging, die niet nader werd benoemd, en er nu blijkbaar geen sprake
meer is van een bezuiniging maar van een herverdeling van de gelden van sport. Welke keuzes
daarbij gemaakt worden en waarom is ons niet bekend. Dat daarnaast de genoemde sportvisie en
coalitieakkoord en ook de begroting van sport melding maken van het belang van de vitaliteit van
verenigingen wordt daarbij blijkbaar ondergeschikt geacht.
Een drietal voorbeelden hiervan zijn te lezen in de argumenten om te komen tot sluiting van de
sporthal.
1. Het ledental van sportverenigingen in Eindhoven loopt terug.
Bij de behandeling van de sportvisie op 29 november 2019 is deze redenatie al te discussie
gesteld door de gemeenteraad. Het college heeft daarbij de raad niet kunnen overtuigen dat
deze landelijke trend ook in Eindhoven van toepassing is. De raad heeft daarom een
amendement aangenomen dat deze benoemde trend uit de sportvisie moest worden
verwijderd. Desondanks wordt, zonder nadere motivering, het argument weer gebruikt om te
komen tot een redenatie dat sporthal Eckart kan worden gesloten.
2. Het ledenverlies bij verhuizing zal beperkt zijn.
Dit argument is onderbouwd door te verwijzen naar wachtlijst voor nieuwe leden die we nu
hebben. Dat wij deze potentiele leden juist niet kunnen plaatsen door een gebrek aan kader
wordt niet benoemd. Dat daarnaast bij een mogelijke verhuizing ook seniorenleden en
daarmee kader zal verdwijnen wordt ook niet benoemd. De veronderstelling dat ledenverlies
beperkt zal blijven wordt, ook indien daartoe gevraagd, niet nader onderbouwd.
3. Zelfwerkzaamheid en kantinebeheer worden afgewezen
Het is correct dat wij zelfwerkzaamheid en kantinebeheer hebben afgewezen. Dat wij wel
degelijk belang hebben bij deze activiteiten en daarin ook zeker interesse hebben mag gelet
op de huidige activiteiten duidelijk zijn. In de brief wordt echter niet benoemd dat w i j nu
niet kunnen inschatten wat de consequenties daarvan zullen zijn gelet op de gewijzigde
locatie. Daarom hebben wij aangegeven er niet van uit te kunnen gaan dat deze activiteiten
door ons kunnen worden ingevuld. Met als gevolg een verlies aan inkomsten wat de
vitaliteit van de vereniging niet ten goede komt.
Tweelingenschool
Er wordt gesproken van een integrale afweging om sporthal EcKart plaats te laten maken voor de
noodzakelijke realisatie van SPILcentrum Eckart. Vooropgesteld dat wij de noodzaak tot
nieuwbouw voor de Tweelingenschool niet bestrijden, verbazen wij ons wel over argumenten die
hierbij gebruikt worden in relatie tot de sporthal. U spreekt in uw brief van een integrale afweging
en uitgebreid onderzoek. Dat wij daarbij, ondanks uitgesproken bereidheid daartoe, niet zijn gekend
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