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Door 

Kopie aan 

Volgnummer 

Zaaknummer 

 

L. Gevers, HART 

Raad (via griffie) 

3319-016 

1948229955 

 

Portefeuillehouder  C. van de Pas 

Datum      7 mei 2019 Bijlage(n)  

    

Onderwerp: TV Hopbel Schijndel 

  

Beste heer Gevers,  

 

Hart las de brief van TV de Hopbel als reactie op het raadsvoorstel ten aanzien van kredieten voor 

een aantal sportclubs binnen Meierijstad voor de velden en kleedaccommodaties. 

 

1. Gaat u nog gesprekken aan met TV Hopbel naar aanleiding van hun laatste brief waarin ze 

aangeven nimmer gehoord te zijn en ze vermelden naar de rechter te stappen? 

2. Zo ja, wanneer en met welke insteek? 

3. Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord 

Op 22 mei 2019 is een overleg gepland met TV de Hopbel. Eerder geplande gesprekken konden 

op aangeven van TV de Hopbel geen doorgang vinden. Dit gesprek vindt plaats naar aanleiding 

van een beroepschrift dat TV de Hopbel bij de Rechtbank heeft ingediend tegen de niet-

ontvankelijk verklaring van haar bezwaarschrift tegen de vaststelling van de sportnota 

(raadsbesluit) en het bezwaarschrift dat TV de Hopbel heeft ingediend tegen haar 

subsidiebeschikking 2019. In beide gevallen vraagt de tennisvereniging om in aanmerking te 

komen voor 82% accommodatiekostensubsidie.  

 

In de sportnota is onder andere tennis uitgezonderd van accommodatiekostensubsidie. Om TV de 

Hopbel tijd te geven om haar financiële situatie weer in balans te kunnen brengen, is de afspraak 

van de voormalige gemeente Schijndel met de vereniging geconsolideerd. Die afspraak houdt in 

dat  de huur van de tennisaccommodatie bevroren blijft op het afgesproken bedrag dat jaarlijks 

wordt geïndexeerd. Op dit moment is TV de Hopbel daarmee de enige tennisvereniging in 

Meierijstad die een (geringe) accommodatiekostensubsidie ontvangt. 
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Eerder heeft TV de Hopbel aangegeven de stap naar privatisering te overwegen. Ook daar zal in 

het overleg over gesproken worden. 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad 

De secretaris,     De burgemeester, 

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA   ir. C.H.C. van Rooij 

 

 

 

 
 

 

 

 


