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HUIDIGE SITUATIE VOETBAL IN ENSCHEDE
1. INLEIDING

•

Totale ledenaantallen vertonen sinds 2017/18 een dalende trend;

•

Er is ook een verschuiving van spelende naar niet-spelende leden:

12.000

• Het aantal spelende leden is sinds 2017 gedaald van 8.200 naar 7.400;

10.000

• Deze daling was al ingezet voor de Corona-crisis;
• Dit gaat met name ten koste van de kleinere verenigingen;

KNVB leden - Gemeente Enschede

8.000

• Aanwas vanuit de jeugd blijft achter of verplaats naar grotere verenigingen;

6.000

• De grotere verenigingen blijven stabiel;

4.000

•

Ook is er een verschuiving van zondag- naar zaterdag-voetbal;

•

Inefficiënte bezetting van voetbalvelden en accommodaties:
• Op veel sportparken staan velden leeg of zijn onderbezet;
• Sportparken van grote verenigingen zijn juist overbezet.
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ANALYSE VAN HET LEDENVERLOOP PER VERENIGING
1. INLEIDING
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AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK
1. INLEIDING

•

Er is behoefte aan vitale sportverenigingen met moderne, toekomstbestendige en duurzame sportaccommodaties;

•

Het inefficiënte gebruik van de sportparken zorgt ervoor dat het beschikbare sportbudget niet optimaal wordt benut;

•

Er is binnen de gemeente een taakstellende besparing op de jaarlijkse exploitatiekosten van sportparken;

•

Om met het beschikbare budget te kunnen blijven investeren in de kwaliteit van het voetbal om daarmee een
toekomstbestendig sportklimaat te realiseren, is de gemeente voornemens om sportparken te clusteren door middel
van verhuizingen en verregaande samenwerkingen tussen verenigingen;

•

De gemeente kan het zich niet langer veroorloven om in alle individuele accommodaties van verenigingen te
investeren, mochten er nu of in de toekomst nieuwe gebouwen en velden of grootschalige verbouwingen of
uitbreidingen nodig zijn;

•

De gemeente wil daarom in de toekomst gericht gaan investeren in clusters: multifunctionele accommodaties op
sportparken met meerdere verenigingen en met een hoge mate van samenwerking.
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VOORTRAJECT
1. INLEIDING

•

Het traject naar de clustering van sportparken is enkele jaren geleden al gestart;

•

Dit heeft nog niet geleid tot de gewenste samenwerkingen;

•

Daarom zijn dit jaar na een herinventarisatie van het gebruik van de sportparken
concrete en realistische clusteringsmogelijkheden in kaart gebracht;

•

Het onderzoek bevindt zich nog in een verkennende fase, maar toch streeft de
gemeente ernaar om deze waar mogelijk op korte of middellange termijn te
kunnen realiseren in overleg met de betreffende verenigingen;

•

In aanloop daar naartoe zijn er gesprekken gevoerd met de betreffende
verenigingen die naar voren zijn gekomen als mogelijke partijen om aan te haken
bij een van de geïdentificeerde clusters, om zo na te gaan hoe de verenigingen
hier tegenaan kijken;

•

Het voornemen is om de kansrijke clusters richting de zomernota 2021 verder uit
te werken met de verenigingen die achter de gepresenteerde plannen staan.
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BEZETTING VAN VELDEN EN ACCOMMODATIES
2. ANALYSE BEZETTING EN BEHOEFTES

•

Er vindt momenteel een (landelijke) verschuiving van zondag- naar zaterdag-voetbal plaats,
waardoor op zondag velden leeg staan en op zaterdag een te kort aan wedstrijdvelden is;

•

Voor een objective vergelijking is de online tool van de KNVB gebruikt om de veldbehoefte per
norm-team te berekenen;

•

Op basis hiervan is er een beperkte ondercapaciteit voor trainingen op 5 sportparken;

•

Voor de vier grootste verenigingen (Sparta, VOGIDO, Rigtersbleek en Avanti-W.) is er een
tekort van wedstrijdvelden op zaterdag:

•

Op zondag is er op alle sportparken een (ruime) overcapaciteit van wedstrijdvelden;

•

Bepaalde kleedaccommodaties zijn (sterk) verouderd en behoeven groot-onderhoud /
modernisering;

•

Daarnaast speelt momenteel de kunstgrasveld discussie. Het clusteren van sportparken en
minder kunstgrasvelden is een lastige combinatie. Daarom zal er met name gekeken worden
naar een duurzamer type kunstgras.
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VOORWAARDEN VAN VERENIGINGEN BIJ CLUSTERING
3. WENSEN EN BEHOEFTES VAN VERENIGINGEN

Belangrijke wensen en behoeftes die door verenigingen worden
genoemd bij een eventuele clustering zijn o.a.:

•

Behoud van een eigen identiteit, zodat leden zich thuis blijven
voelen bij de club;

•

Behoud van de kantine als belangrijkste inkomstenbron voor de
club te waarborgen;

•

Rekening houden met het verzorgingsgebied en de
reisafstanden van de leden;

•

Bij verhuizing, samenwerking of fusie dient goed gekeken te
worden naar de culturen van de betreffende clubs;

•

Betrokken worden in het proces.
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CLUSTERINGSMOGELIJKHEDEN
4. KANSEN & MOGELIJKHEDEN

•

Sportparken waar velden leeg staan of onderbezet zijn kunnen geclusterd
worden, waardoor de gemeente gericht kan investeren in nieuwe
accommodaties, waarbij meerdere verenigingen worden geholpen;

•

Door het gezamenlijk gebruik van velden en kleedkamers zal een optimale
bezetting gerealiseerd kunnen worden o.b.v. de maximale speeluren;

•

Door het verhuur van (trainings)velden en kleedkamers centraal te regelen,
ontstaat er flexibiliteit richting de toekomst;

•

Bij een veranderend ledenaantal hoeven verenigingen dan geen huur meer
te betalen over velden en ruimtes die zij (tijdelijk) niet nodig hebben;

•

Het gebruik van teamlockers kan de capaciteit van kleedkamers verhogen;

•

Over het gebruik en exploitatie van de kantine(s) dienen goede afspraken
gemaakt te worden, zodat alle leden zich thuis blijven voelen en deze bron
van inkomsten behouden blijft voor de verenigingen.
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CLUSTERINGSMOGELIJKHEDEN
4. KANSEN & MOGELIJKHEDEN

•

Indien verenigingen instemmen met de beoogde
samenwerking kan er gestart worden met de
haalbaarheidsstudie naar een nieuwe multifunctionele
(sport)accommodatie (een zgn. ‘MFSA’ of ‘MFA');

•

Een nieuwe accommodatie zorgt voor een moderne,
veilige en duurzame sportomgeving en meer
aantrekkingskracht op ( jeugd)leden;

•

Uitgangspunt is een overkoepelende eigendom en
exploitatie o.b.v. ’parkmanagement’ (bijv. onderhoud,
marketing en administratie worden centraal geregeld);

•

Hierdoor blijven de huur en gebruikskosten laag, maar
komt er ook minder druk op het vrijwilligerskader;

•

Mogelijke verbinding met onderwijshuisvesting.
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HUIDIGE SITUATIE SPORTPARKEN EN (VOETBAL)VERENIGINGEN
5. CLUSTERINGSMOGELIJKHEDEN

LSV Lonneker

vv Drienerlo

TTT (honk-/softbal)
Sparta Enschede
SV Vosta

SVV ’91
TVV
ERC ’69 (rugby)
Broncos (Am. Fo.)

FC het Centrum

Achilles
EMOS

Sportlust Glanerburg
VV Glanerburg
GVV Eilermark
Avanti-Wilskracht

Rigtersbleek
BSC Unisson

EVV Phenix

FC SuryoyeMediterraneo
FC Aramea
Victoria ’28
vv UDI
Enschedese Boys

VOGIDO
Zuid-Eschmarke
EFC PW 1885
SC Enschede
De Tubanters
FC Twente (Vr./O16)
Huidige sportparken
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SPORTPARKEN DIE IN EERSTE INSTANTIE BUITEN DE CLUSTERINGSOPGAVE VALLEN
5. CLUSTERINGSMOGELIJKHEDEN

LSV Lonneker

vv Drienerlo

Rigtersbleek
BSC Unisson

VOGIDO

Huidige sportparken die geen directe rol spelen in de clusteringsopgave
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CLUSTERINGSMOGELIJKHEDEN OP KORTE TERMIJN (“PILOT PROJECTEN”)
5. CLUSTERINGSMOGELIJKHEDEN

(Mogelijk aanhaken
bij Wesselerbrink)
SVV ’91
TVV
(Mogelijk aanhaken
bij Het Diekman)
ERC ’69
Broncos

MFSA Enschede-Oost
(Glanerbrug)
Sportlust
Eilermark
Avanti-Wilskracht

MFSA Enschede-Zuid
(Wesselerbrink)
FC SuryoyeMediterraneo
FC Aramea
Victoria ’28

Phenix
Sportcampus Diekman
EFC PW 1885
SC Enschede
De Tubanters

vv UDI

FC Twente (Vr./O16)

Korte termijn (3-5 jaar)

Middellange termijn (5-10 jaar)

Lange termijn >10 jaar
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CLUSTERINGSMOGELIJKHEDEN OP (MIDDEL)LANGE TERMIJN
5. CLUSTERINGSMOGELIJKHEDEN

MFSA Noord-Oost
Sparta
SV Vosta
Tex Town Tigers

MFSA Noord-West
Achilles
EMOS

FC het Centrum

Verdere ontwikkeling
Talentencampus en
MFSA Diekman

Korte termijn (3-5 jaar)

Middellange termijn (5-10 jaar)

Lange termijn >10 jaar
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BEOOGDE TOEKOMSTIGE SITUATIE SPORTPARKEN
5. CLUSTERINGSMOGELIJKHEDEN

LSV Lonneker

vv Drienerlo

MFSA Noord-Oost
Sparta
SV Vosta

MFSA Noord-West
Achilles
EMOS

MFSA Enschede-Oost
Sportlust
Eilermark
Avanti-Wilskracht
Phenix

Rigtersbleek
BSC Unisson
MFSA Enschede-Zuid
(Wesselerbrink)
FC SuryoyeMediterraneo
FC Aramea
Victoria ’28

FC Het Centrum
VOGIDO
MFSA Diekman
EFC PW 1885
SC Enschede
De Tubanters
ERC '69 / Bronco's
FC Twente (Vr./O19)

SVV ‘91
vv UDI
TVV

Huidige sportparken

Vernieuwde sportclusters op de lange termijn
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TE NEMEN STAPPEN OP DE KORTE TERMIJN
6. VERVOLGSTAPPEN

•

Voor de Kerst een Plan van Aanpak presenteren aan het
College van B&W met als beoogd resultaat een goedkeuring
voor het uitwerken van de prioriteit-deelprojecten (richting
een beslisdocument voor de Zomernota 2021);

•

De voorgenomen clusteringsmogelijkheden verder bespreken
met de betreffende verenigingen en vroegtijdig mandaad
ophalen bij de besturen en leden;

•

Een planning voor de andere clusteringsmogelijkheden;

•

Een technische en financiële haalbaarheidsstudie per
deelproject binnen de clusteringsopgave;

•

Samen met de verenigingen en mogelijk andere stakeholders
de precieze invulling en afspraken over het programma en
gebruik van de accommodaties en velden verder uitwerken.
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