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Project ‘Zeggenschap Accommodaties’ locatie Vught  

 

Verenigingen:  EVBV Octopus – Basketbal (contactpersoon)  

   PH Gymanstiek – Gymnastiek 

   VVC – Volleybal  

   RVV – Volleybal  

 

Accommodatie: sporthal Ouwerkerk  

 

Situatieschets / vraagstelling  

 

EVBV Octopus staat voor Eerste Vughtse Basketbal Vereniging. De basketbalvereniging maakt 

gebruik van drie sporthallen, waarvan de sporthal Ouwerkerk de ‘thuisbasis’ is. Dit is tevens de 

sporthal die gesloten zal worden. De vereniging heeft de beschikking over ongeveer 13 teams.  

 

PH gymnastiek staat voor Vughtste sportclub Prins Hendrik. De vereniging biedt atletiek en 

gymnastiek aan en heeft ruim 2000 leden. 

  

De volleybalvereniging VVC speelt in de Martinihal in Vught en heeft ongeveer 20 teams. RVV 

is een recreatieve volleybalvereniging.  

 

Sporthal Ouwerkerk, de thuisbasis van deze clubs, verkeert in slechte staat. Er is sprake van 

achterstallig onderhoud en het is er vies en onveilig. De exploitant Laco heeft dan ook nog 

eens de tarieven voor de verenigingen verhoogd.  

Na de privatering van de sportaccommodatie in september 2014, ontstond een huurconflict 

tussen de verenigingen en de exploitant. Op internet is daarnaast terug te vinden dat de 

verenigingen de exploitant Laco meerdere malen voor de rechter heeft gespeeld vanwege de 

problemen tussen Laco en de verenigingen.  

 

De sporthal krijgt een andere bestemming en de vereniging moet uitwijken naar andere 

locaties om op termijn naar een vaste nieuwe locatie te gaan. Ook buiten de gemeente moet 

op dit moment gehuurd worden. Dit betekent voor de EVBV ook een verhoging van de kosten.  

 

EVBV geeft aan wellicht zelf een hal te willen exploiteren/bouwen i.s.m. de gemeente en wil 

hierbij graag ondersteuning om een exploitatie door te rekenen.  

EVBV wil graag een hal waarin 2 basketbalvelden gerealiseerd worden.  

EVBV wil graag samenwerken met de andere verenigingen, het onderwijs en de gemeente.  

EVBV geeft aan 1000 uur jaarlijks te willen huren. 

 

Ondersteuning  

Vanuit het project ‘zeggenschap in accommodatie’ zal ondersteuning geboden worden bij: 

 Het opzetten van een grove concept exploitatiebegroting;  

 mogelijke financieringsconcepten; 
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 kennis en expertise aangaande bouw / exploitatie sporthallen; 

 strategie naar gemeente / onderwijs; 

 2521 GZ zal aan EVBV een programma sturen die ingevuld moet worden met de 

partijen die een nieuwe hal zouden willen huren. Deze ‘input’ zal worden gebruikt om 

een grove exploitatie doorrekening te gaan maken. 
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Project ‘Zeggenschap Accommodaties’ locatie Hengelo  

 

Verenigingen: Webton Hengelo – Volleybal (contactpersoon)  

Olympia – Handbal  

Donar – Handbal  

Twente Buzzards –  Basketbal  

 

Situatieschets / vraagstelling  

De 4 verschillende verenigingen zijn op meerdere locaties actief. 

 

Webton heeft een behoorlijk ambitieniveau en speelt volleybal in de Topklasse. Zij spelen nu in 

een sporthal (OSG) die eigendom is van het voortgezet onderwijs. Ze huren de hal (in overleg 

met de gemeente). De school moet bezuinigen, dit biedt wellicht een kans om ‘iets’ binnen de 

accommodatie te doen. Webton ervaart een lastige communicatiestructuur met de school. -> 

verloopt nu via de wethouder. De vereniging heeft samen met een VMBO school een plan 

ontwikkeld voor een gezamenlijke sporthal. Echter op basis van investering versus exploitatie 

(financiën) en aanbestedingszaken heeft de gemeente besloten dat het geen haalbare kaart is.  

 

Olympia en Donar trekken sinds kort samen op. Zij hebben een eigen clubhuis en 2 ‘beach’ 

handbalvelden. Zij maken voor het binnen seizoen gebruik van Sporthal Veldwijk (gebouwd in 

1957!!). De hal ligt op ongeveer 150 meter van het clubhuis en dat is lastig om ‘klanten’ 

binnen te krijgen na afloop van bijv. een wedstrijd. In de sporthal is een ‘kantine’ die beheerd 

wordt (contract voor onbepaalde tijd) door een uitbater. De kantine is niet altijd open wanneer 

de verenigingen hun activiteiten hebben. De kantine is te koop voor € 20.000,= 

 

Twente Buzzards organiseert haar basketbaltrainingen in veel verschillende zalen in Hengelo. 

Zij spelen hun wedstrijden in een Sporthal naast het Kulturhus. De horeca inkoop wordt 

geregeld via het Kulturhus. De leden van de vereniging ‘bemensen’ de horeca gedurende hun 

eigen uren. Nadeel is dat zij geen marge kunnen maken op de omzet, omdat die volledig naar 

het Kultuhus gaat. Zij zijn wel blij met de uitstraling van de kantine. 

 

Alle verenigingen geven aan dat het lastig is om clubsfeer / cultuur in de vereniging te krijgen. 

Het is logistiek een uitdaging om het kader van de ene kant van Hengelo naar de andere te 

laten gaan om de trainingen te verzorgen. 

 

Binnen de gemeente Hengelo moet behoorlijk bezuinigd worden. Ook op sport waren er 

bezuinigingsplannen. De binnensportverenigingen hebben zich verenigd en konden 

gezamenlijk deze bezuiniging tegengaan.   

 

Ondersteuning 

Vanuit het project ‘zeggenschap in accommodatie’ kan ondersteuning geboden worden bij: 

 ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van een nieuwe (dubbele?) sporthal, 

getrokken vanuit lokaal organiserend vermogen in de vorm van een plan van aanpak, 

per optie onderbouwd met een exploitatie doorrekening.  
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 samen een eerste verkenning maken om te komen tot mogelijkheden om de gemeente 

te helpen bij de bezuinigingen, door als verenigingen een grotere verantwoordelijk in 

het beheer van de hallen te nemen; 

 ondersteuning bieden bij een door de binnensport uitgewerkt plan (i.s.m. de gemeente) 

om te komen tot een ‘gedragen’ classificatie van toewijzing van zalen voor de gemeente 

Hengelo; 

 

 


