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Even voorstellen, dit is IJsClub Eindhoven (IJCE) 
IJCE is opgericht in november 1946. In het verenigingsjaar 2014/2015 heeft de vereniging 

bijna 800 leden. Hiervan zijn er 200 jonger dan 18 jaar en bijna 200 ouder dan 60 jaar. IJCE 

houdt zich bezig met langebaan schaatsen, marathon schaatsen, allround schaatsen en 

shorttrack. Vermeldenswaardig is dat IJCE elk jaar schaatsvaardigheidslessen verzorgt voor 

kinderen en examens afneemt. In de zomermaanden verzorgt IJCE specifieke 

droogtrainingen en inlineskaten. IJCE biedt niet alleen zijn leden diverse activiteiten, maar 

organiseert ook elk jaar diverse schaatsevenementen voor niet-leden. Zo is in het najaar van 

2014 voor de 44e keer de basisscholenprestatierit georganiseerd. Hieraan doen ca. 1400 

leerlingen van ca 40 basisscholen mee. Op een enkele uitzondering na allemaal scholen uit 

Eindhoven. IJCE brengt hiervoor ca 60 vrijwilligers op de been. Ook de Schaatsnacht van 

Eindhoven – voor de 6e keer in 2014 – is een evenement voor leden en niet leden. Hiervoor 

komen op derde kerstdag schaatsers uit Nederland en België meedoen aan de langste 

toertocht op kunstijs, 200km. Een andere activiteit die IJCE voor niet leden organiseert is het 

éénmaal per maand verzorgen van schaatstrainingen voor visueel gehandicapten uit Zuid 

Nederland. 

IJCE heeft in de loop der jaren diverse nationale en internationale schaatstoppers 

voortgebracht (Arie Loef, Carien Kleibeuker, Frouke Oonk). Recentelijk heeft IJCE nog een 

vijftal schaatsers opgeleid tot op landelijk nivo. IJCE is er trots op dat één van haar leden in 

februari 2015 wereldkampioen allround in Calgary in de klasse 70-74 jaar werd!! Het bewijs 

dat de schaatssport ook voor senioren een zeer aantrekkelijke sport is.  

Het ijssportcentrum Eindhoven is ook de baan waarop o.a. Gianni Romme en Ireen Wüst de 

basis hebben gelegd voor hun internationale topnivo.  

Conclusie: IJCE is een grote schaatsvereniging met traditie die springlevend is. Met deze 

introductie is aangetoond dat IJCE haar maatschappelijke functie waar maakt en dat een 

ijssportcentrum hiervoor een noodzakelijke voorziening is!!  

IJCE levert een wezenlijke bijdrage aan het streven van de gemeente Eindhoven om jong en 

oud in beweging te krijgen en te houden. 

Onderwerpen in dit verweerschrift van IJCE zijn: 

1. De Actielijst die na de discussie over sluiting, nog maar 4 jaar geleden, is opgesteld 

en het (gebrek aan) vervolg, 

2. Deugdelijkheid basisinformatie (bezoekers, financiën) 

3. Participatie, ‘Beweeg mee’ 

4. kansen voor Eindhoven als sportinnovatiestad in 2025 
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de actielijst en het (gebrek aan) vervolg 
Drie jaar geleden is in goede samenspraak tussen de gemeente en de ijsverenigingen 

waaronder IJCE de “Actielijst verbetering exploitatie IJssportcentrum” opgesteld. Deze 

samenspraak is constructief verlopen en bood een veelbelovende uitkomst daar waar het 

ging over het beoogde doel, ‘voortbestaan van het ijssportcentrum’. Alle betrokken partijen 

hebben toen ideeën en suggesties aangedragen om het ijssportcentrum klaar te maken voor 

de toekomst in plaats van het sluiten van het complex. De betrokken partijen hebben toen 

vanuit hun eigen positie en verantwoordelijkheid een aantal veelbelovende acties op zich 

genomen. Het effectueren van deze acties zou het voortbestaan van het ijssportcentrum 

veilig stellen en daarmee zou invulling gegeven worden aan het perspectief van het 

toenmalige raadsbesluit om het gehele ijssportcentrum open te houden. Zo hebben de 

verenigingen eenmalig een tariefsverhoging van 14% geaccepteerd, gevolgd door jaarlijkse 

tariefsverhogingen van 5%. IJCE heeft deze opgelegde tariefsverhoging opgevangen door 

verhoging van de contributie, hetgeen een ongunstig effect heeft gehad op de ontwikkeling 

van het aantal leden. Ook heeft IJCE vanaf 2013 het shorttrack schaatsen tijdens de 

zomerijsperiodes opgepakt, in 2014 een zomerkamp georganiseerd en het skeeleren 

geïntroduceerd als verenigingsactiviteit. Hierbij merken wij met nadruk op dat de 

‘medewerking’ van het ijssportcentrum niet heeft bijgedragen aan het op de kaart zetten van 

deze nieuwe activiteiten van onze vereniging. Met name de vereiste huurtarieven en de 

aangeboden tijden hebben een remmende invloed gehad1.  

Echter, gaandeweg is gebleken dat de gemeente de gemaakte afspraken niet of onvolledig 

heeft uitgevoerd waardoor het afgesproken toekomstperspectief is geknakt en waardoor het 

ijssportcentrum hoe langer hoe meer de allure van een sterfhuis kreeg. Dit ondanks de grote 

inzet van het personeel bij het verrichten van de dagelijkse beheertaken en ondanks de 

goede technische kwaliteit en onderhoudstoestand van de installaties. In de voetnoot is een 

groot aantal acties vermeld die niet of nauwelijks zijn opgepakt door de gemeente.2.  

                                           
1 Zo maakt IJCE deze zomer geen gebruik van het ijssportcentrum om te skeeleren vanwege de veel te hoge kosten in 

vergelijking met voorgaande jaren en in vergelijking met andere accommodaties in Eindhoven. Zeer pikant is in dit verband een 
recente kennisgeving in een email van het ijssportcentrum aan IJCE inzake het aanvragen van ijsuren voor de komende 
periodes, waarin letterlijk staat “Let op: Indien uw aanvraag veel voor uw vereniging nieuwe uren bevat is de kans 
groot dat wij niet alle uren toe kunnen kennen. Het is u immers allen bekend dat de bezettingsgraad van het ijs 
erg hoog is” 
2 Zo zijn niet opgepakt (citaten uit Actielijst verbetering exploitatie IJssportcentrum): 

1. Er komt een begeleidingsteam, bestaande uit externen, die het komend jaar toezien op de verbetering van de exploitatie 
van de ijsbaan. Er moet weer inzicht komen in de gebruikers/bezoekersaantallen van verenigingen.  

2. Men stelt voor om meer evenementen op te pakken in de zomer. 
3. Onderzoek mogelijkheid van differentiatie in tarieven afhankelijk van intensiteit en moment van gebruik/huur/entree 
4. Opstarten werving sponsoren 
5. Inventariseren wat de hoogte van de overhead is. 
6. Inventariseren wat de hoogte van de overhead is. 
7. Consequenties niet door belasten overhead voor de gemeente /IJsbaan in beeld brengen Bespreken in overleg met 

werkgroep verbetering exploitatie ijsbaan. 
8. Zomerijs: In het bijzonder zomerijs zou beter benut dienen te worden. Zoek koppeling met verenigingen in andere steden, 

zij schreeuwen om ijstijd! Zomertrainingskampen oa met gebruikmaking van zomerijs, zoek samenwerking met Urban 
sports 

9. Maak een toekomstvisie voor de ijsbaan (10 jaar). Nb: We streven naar een 1e opzet voor 1 november 2012. 
Gekeken kan worden o.a. naar de beheers/exploitatievorm, de noodzakelijke investeringen (afhankelijk van het 
ambitieniveau voor het ijssportcentrum), de ‘groenste’ ijsbaan en marketing. 
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Tot ontsteltenis van IJCE bleek tijdens de informatie-avond op 29 april jl. in het 

ijssportcentrum dat de verantwoordelijke wethouder niet op de hoogte was van het bestaan 

van de bovenbedoelde actielijst en de wethouder dus ook niet op de hoogte kon zijn van 

(het gebrek aan) de voortgang met het effectueren van de gemaakte afspraken. Wij 

kwalificeren dit als onzorgvuldig en onbehoorlijk.  

Conclusie: de gemeente is ernstig in gebreke gebleven bij het treffen van maatregelen zoals 

afgesproken in 2012 gericht op het open houden van het ijssportcentrum. Desondanks heeft 

IJCE haar afgesproken bijdrage geleverd. De vitaliteit van het ijssportcentrum is gaandeweg 

verslechterd, ondanks adequate inzet van het personeel voor het dagelijks beheer en 

ondanks de goede staat en goede kwaliteit van de installaties. Essentieel is dat het absoluut 

heeft ontbroken aan een visie op de toekomst van het ijssportcentrum en een management 

gericht op het ‘in de markt zetten’ van alle kwaliteiten en faciliteiten die het ijssportcentrum 

biedt, zowel in de winter als in de zomer. Hierdoor is het ijssportcentrum sedert 2012 in een 

neergaande ontwikkeling gekomen. Dit impliceert dat het van grote onzorgvuldigheid en 

bestuurlijke- en zakelijke passiviteit zou getuigen als de gemeente zonder deze acties op te 

pakken tot sluiten zou besluiten. Dat de verantwoordelijke wethouder tijdens een 

informatiebijeenkomst op 29 april jl. niet op de hoogte bleek te zijn van de afspraken die in 

2012 zijn gemaakt, illustreert het onbehoorlijk handelen van de gemeente. 

Deugdelijkheid basisinformatie 
IJCE sluit zich voor wat betreft de door de gemeente gehanteerde informatie m.b.t. 

bezoekersaantallen en financiën aan bij hetgeen andere insprekers hieromtrent inbrengen. 

Wij verwijzen ook naar de door ons begin mei jl. ingediende “Inventarisatie Technische 

Vragen over voorstellen Sportvisie 2015 – 2019 en sluiting IJssportcentrum”. Onze 

belangrijkste punten van kritiek zijn in deze: 

1. Het buitensporig grote aandeel van overheadkosten en indirecte personeelskosten in 

de totale kosten van de ijsbaan, te weten 37%3. In de bijlage bij de begroting 2014 

treffen we eveneens een onverklaarbaar hoge verhouding aan tussen indirecte en 

directe personeelskosten, te weten 1,5:14; 

2. De bezoekersaantallen, waarvan in de begroting 2014 zelf staat vermeld dat deze 

aantallen geactualiseerd dienen te worden op basis van sportcontract 20145, maar 

hetgeen voor zo ver wij weten niet is gebeurd; 

                                                                                                                                    
10. Activiteiten op het middenterrein van de 400 meterbaan Area 51 is mogelijk een aanvullende optie. Onderzoeken van 

investering t.o.v. opbrengsten en gebruik. Inlineskaten mogelijkheden creëren op midden terrein Mogelijk kan het EK 
Inline skaten 2014 hier een bijdrage aan leveren. 

11. Bedrijfsactiviteiten: bedrijfsschaatsen door verenigingen Organiseer met ondersteuning van verenigingen een 
bedrijvencompetitie of bedrijvendagen.,samenwerking High Tech Campus in de vorm van vergadercentra, congressen, 
trainingen e.d. 

3 Volgens de factsheet van de gemeente € 439.00 indirecte personeelskosten en €428.184 overheadkosten op totale kosten 

voor het ijssportcentrum van € 2.348.184 . Dat is 37%! 
4 € 374.000 t.o.v. € 251.000 
5 Recreanten 129.000 en via verenigingen 125.000 aldus de gemeente.  
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3. Het gebrek aan inzicht in de uitgesplitste exploitaties van het zwemsportcentrum en 

het ijssportcentrum;  

4. Gebrek aan inzicht in omvang en bestemming van een fonds voor onderhoud en 

vervangingsinvesteringen. 

Overigens vestigen wij er de aandacht op dat de kwaliteit en staat van onderhoud 

van de installaties door deskundigen als bijzonder goed wordt omschreven. 

IJCE dringt er op aan deze basisinformatie betrouwbaarder en actueler te maken als basis 

voor het voorbereiden van een zorgvuldig besluit inzake het ijssportcentrum.  

Voorts hecht IJCE er sterk aan dat de gemeenteraad zich in het verband van de Sportvisie 

uitspreekt over de aanvaardbare hoogte van de jaarlijkse bijdrage aan het ijssportcentrum. 

Een Ijssportcentrum is immers een maatschappelijke voorziening en geen profitcenter. Een 

negatief exploitatieresultaat kan als zodanig voor een maatschappelijke voorziening immers 

geen reden tot sluiting zijn. De door de gemeente geaccepteerde negatieve 

exploitatieresultaten op andere (sport)voorzieningen bevestigen dit.  

Conclusie: de thans aan de commissienotitie ten grondslag liggende informatie m.b.t. 

financiën en bezoekers dient geactualiseerd te worden en nauwkeurig te worden gemaakt 

om te dienen als betrouwbare en zorgvuldige basis voor een besluit over het 

ijssportcentrum. Bovendien dient het gemeentebestuur expliciet een standpunt te bepalen 

omtrent een aanvaardbare hoogte van de jaarlijkse bijdrage aan het ijssportcentrum als 

regionale sportvoorziening. 

Participatie, ‘Beweeg mee’ 
“Beweeg mee” is de ondertitel van de sportvisie. Echter, met het opheffen van het 

ijssportcentrum ontneemt de gemeente aan een twintigtal verenigingen met in totaal ca 

2000 leden de gelegenheid om hun sport in Eindhoven te blijven beoefenen. Naar 

verwachting zal een zeer groot aantal leden stoppen met zijn/haar sport. Immers, 

reisafstanden naar andere banen zijn lang en andere banen hebben zelden de mogelijkheid 

om de Eindhovense verenigingen de noodzakelijke trainingsuren aan te bieden. De 

schaatssporten worden dus op afstand het hardst getroffen als de gemeenteraad instemt 

met dit voorstel van het college. Verplaatsing van de activiteiten van de verenigingen naar 

andere ijssportcentra is in tegenstelling tot hetgeen in de commissienotitie wordt gesteld om 

een aantal redenen absoluut niet haalbaar6. De reisafstanden worden onaanvaardbaar lang 

en de bezettingsgraad van deze banen biedt niet of onvoldoende ruimte. Deze verenigingen 

zullen dus bij het opheffen van het ijssportcentrum ophouden te bestaan. De doodsteek voor 

twintig verenigingen met in totaal ca 2000 leden!!! Tegelijkertijd daagt de gemeente in de 

sportvisie verenigingen uit om hun maatschappelijke rol op te pakken!! IJCE is graag bereid 

                                           
6 Zie commissienotitie “Sportvisie 2015-2019 'Sportexpeditie Eindhoven: beweeg mee”, waar op pagina 14 wordt gesteld: “Voor 

de ijsverenigingen is dan geen plaats meer in het Eindhovense sportlandschap. Zij kunnen bijvoorbeeld op andere ijsbanen in 

Noord-Brabant of in de omringende provincies hun ijsactiviteiten voortzetten” 
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met behulp van een ijssportcentrum in Eindhoven hieraan gevolg te geven. IJCE geeft hier 

nu ook daadwerkelijk invulling aan zoals aangegeven op blz. 1 van deze pleitnota. Zonder 

ijssportcentrum is dat absoluut onmogelijk en vreest ook IJCE voor haar voortbestaan. IJCE 

pleit er voor om ook de schaatsers deel te laten uitmaken van de door de gemeente tot doel 

gestelde participatiegraad van 70%. IJCE benadrukt hierbij dat schaatsen van heel jong tot 

op hoge leeftijd kan worden beoefend. “Beweeg mee” is bij schaatsen dus mogelijk van 4 

jaar tot 80 jaar; maar daar is wel een ijssportcentrum voor nodig!! 

In dit verband plaatst IJCE kanttekeningen bij het onderscheid dat het college maakt in de 

commissienotitie d.d. 21 april jl. tussen de kernsporten (waaronder urban sports) en de 

overige sporten (waar ook schaatsen toe behoort). Sporten als BMX, free running en 

skate boarding zijn volgens het college sterk groeiende sporten. IJCE spreekt dit niet tegen. 

Deze groei biedt naar ons oordeel ook kansen voor het ijssportcentrum in Genneperparken. 

Zowel in de openbare ruimte als in de bestaande accommodatie kunnen voorzieningen 

worden aangebracht om deze sporten te beoefenen. Deze sporten sluiten perfect aan op het 

inlineskaten en shorttrack schaatsen van IJCE en kunnen elkaar wederkerig versterken.  

 

Uit de gepresenteerde stukken rijst bij IJCE een sterk vermoeden dat de taakstellende 

bezuiniging op sport geen deel heeft uitgemaakt van de afwegingen om te komen tot de 

sportvisie: nà dat het college de uitgangspunten, doelstellingen en randvoorwaarden heeft 

bepaald is het college op zoek gegaan naar de afgesproken noodzakelijke bezuinigingen. De 

gevonden bezuinigingen lijken niet te zijn getoetst aan de uitgangspunten, doelstellingen en 

randvoorwaarden van de sportvisie. Nergens wordt immers ingegaan op de consequenties 

van het sluiten van het ijssportcentrum voor de eerder geformuleerde uitgangspunten, 

randvoorwaarden en doelstellingen. IJCE dringt er op aan dat de consequenties van een 

eventuele sluiting van het ijssportcentrum alsnog worden getoetst aan de uitgangspunten, 

randvoorwaarden en doelstellingen in de sportvisie en dat deze consequenties inzichtelijk 

worden gemaakt. Hier hoort ook bij een toets aan de regionale functie van het 

ijssportcentrum. 

Wij vestigen er in dit verband de aandacht op dat de bijdrage van de regio(gemeenten) niet 

primair behoeft te bestaan uit een financiële bijdrage, maar dat deze ook invulling kan 

krijgen door het stimuleren van de schaatssport, o.a. door schoolschaatsen te stimuleren. 

Meer bezoekers uit de regio betekent immers meer inkomsten.  

Conclusie: het college dient inzichtelijk te maken wat de consequenties van het sluiten van 

het ijssportcentrum zijn voor de door de gemeente nagestreefde participatiegraad van 70% 

en voor de uitgangspunten, randvoorwaarden en doelstellingen van de sportvisie, alvorens 

de gemeenteraad een besluit kan nemen over de toekomst van het ijssportcentrum. Hierbij 

dient het college ook in te gaan op de kansen die Genneperparken en het ijssportcentrum 

bieden aan het stimuleren van de urban sports en omgekeerd. 
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kansen voor Eindhoven als sportinnovatiestad in 2025 
 Om te beginnen enkele citaten uit de Commissienotitie d.d. 21 april 2015, getiteld 

“Sportvisie 2015-2019 'Sportexpeditie Eindhoven: beweeg mee” (inboeknummer 15bst00529, 

dossiernummer 15.17.751): 

 De visie op 2025 met de inzet Eindhovenaren in beweging brengen om te zorgen voor betere 

gezondheid, betere leerprestaties, meer welzijn en meer verbinding en ontmoeting tussen mensen (blz. 

1) 

 De sportvisie begint met het beeld van sportinnovatiestad Eindhoven in 2025. In dat jaar is Eindhoven 

opnieuw de sportstad van Nederland (blz. 2). 

Hoe schandelijk is het als het gemeentebestuur van de vijfde stad van Nederland zich 

moeiteloos neerlegt bij het opheffen van het ijssportcentrum in het perspectief van déze 

Sportvisie met déze ambitie. Het gemeentebestuur brengt hiermee haar imago als High Tech 

Regio, waarin overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen vruchtbaar samenwerken, niet 

alleen onnoemelijk veel schade toe, het maakt van “sportinnovatiestad in 2025” een lege 

huls. Door op geen enkele manier een beroep te doen op deze organisaties en op de 

deskundigheid bij de schaatsverenigingen laat de gemeente een gouden kans liggen om met 

het ijssportcentrum bij te dragen aan de ambitie van sportinnovatiestad. Zo kan de 

gemeente Eindhoven nog niet eens voor brons gaan, laat staan voor goud. IJCE bepleit zeer 

nadrukkelijk onderzoek naar de haalbaarheid van een innovatief ijssportcentrum. 

Energiezuinig bouwen, efficiënte inzet van energie, intensief ruimtegebruik, hoge 

benuttingsgraad van accommodaties, publiek-private samenwerking, landschappelijke 

inpassing in Genneperparken, bundeling van functies, combinatie met het 

zwemsportcentrum, urban sports (skatehal), energieterugwinning, koppeling met 

voorzieningen op het gebied van (sport)medische begeleiding, (sport)hotel, onderzoek 

‘bewegen en sport’, ontwikkeling en research in materialen en voorzieningen, meet- en 

regeltechniek, databeheer etc., alle hiervoor benodigde kennis is in Eindhoven aanwezig. We 

hebben immers de TUE, de Fontys Sporthogeschool, de High Tech Campus, Brainport regio, 

VDL, Maxima Medisch Centrum en een heleboel andere bedrijven en instellingen met een 

schat aan kennis èn enthousiasme om Eindhoven sportinnovatiestad 2025 mee inhoud te 

geven, o.a. met een innovatief ijssportcentrum!! Welke impulsen kan dat geven aan de 

genoemde, reeds aanwezige organisaties!? Ook IJCE wil daar graag haar bijdrage aan 

leveren. In dit verband brengt IJCE onder uw aandacht dat de nationale schaatsbond KNSB 

en het NOC/NSF momenteel een vijftal zogeheten Regionale Talentencentra in Nederland 

aanwijzen7. Met de aanwezigheid van de bovengenoemde organisaties heeft Eindhoven alle 

kansen om zo’n RTC naar zich toe te trekken. Wat is er mooier als de gemeente hiermee 

naar buiten kan treden op schaatsgebied!! Vooralsnog heeft Eindhoven zich afgemeld als 

kandidaat voor deze voorziening! Als zelfs gemeenten als Zoetermeer en Hoogeveen de 

                                           
7 Een Regionaal Talentencentrum (RTC) is een multidisciplinaire locatie waar de beste 

talenten uit de langebaan, shorttrack, kunstrijden en inline-skaten uit een regio een uniform 

opleidingstraject wordt geboden op zowel sportief als maatschappelijk vlak. De KNSB erkent het RTC als podium voor 

talentontwikkeling in de schaats- en skatesport en dit creëert waarde voor mogelijk partners als gemeenten en NOC NSF. De 
KNSB levert jaarlijks een financiële bijdrage voor het sporttechnische deel, zoals de coach of topsportijs. 
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ambitie hebben om een ijssportcentrum van de grond te tillen, en een gemeente als 

Leeuwarden! dat inmiddels heeft gedaan, dan kan Eindhoven met deze ambitie in de 

commissienotitie èn met deze potentiële partners absoluut niet achterblijven. Kortom: door 

herontwikkeling van het gebied Genneperparken kunnen deze kansen een plek krijgen in 

Eindhoven en voegt Eindhoven daadwerkelijk iets toe aan “Eindhoven Sportstad 2025”, 

waaraan de gemeente zelf de ambitie heeft toegevoegd ‘sportinnovatiestad’. Dat het huidige 

bestemmingsplan deze potenties niet mogelijk maakt, is een onvoldoende argument om deze 

potenties niet op haalbaarheid en uitvoerbaarheid te onderzoeken. IJCE realiseert zich dat 

het smeden van samenwerkingsverbanden met relevante partners en het onderzoek naar de 

mogelijkheden tijd kost, meer tijd dan beschikbaar is tot het moment waarop de 

gemeenteraad volgens de thans voorliggende planning een besluit moet nemen over de 

sportvisie. Daarom dringt IJCE aan op uitstellen van een besluit over het ijssportcentrum in 

combinatie met een opdracht aan het college om grondig onderzoek te doen naar de 

haalbaarheid van een innovatief en vitaal ijssportcentrum waarin IJCE in 2026 – een jaar na 

Eindhoven sportstad 2025 – haar 80-jarig bestaan kan vieren. Aan IJCE zal het niet liggen. 

Conclusie: de ambitie van de gemeente Eindhoven “sportinnovatiestad in 2025” kan concreet 

inhoud krijgen met een innovatief ijssportcentrum. Eindhoven is het aan deze ambitie en aan 

de relevante bedrijven en instellingen die in Eindhoven gevestigd zijn, verplicht om een 

beroep te doen op de daar aanwezige kennis en expertise om de haalbaarheid van een 

innovatief ijssportcentrum te onderzoeken. Om dit onderzoek gedegen uit te voeren is het 

noodzakelijk dat een besluit over de toekomst van het ijssportcentrum met een jaar wordt 

uitgesteld.  

Het bestuur van IJsClub Eindhoven 

De voorzitter, Gerard van Oosten    de secretaris, Nico Broers 

 

einde 


