Intentieverklaring samenwerking Diekman
De partijen: EFC PW, Sportclub Enschede, De Tubanters, V.V. Zuid Eschmarke, F.C.
Twente en Gemeente Enschede
Overwegende dat:
- De verenigingen de ambitie hebben om een levendige, aantrekkelijke en financieel
gezonde vereniging te zijn, waarin de verenigingen voetbal in de breedste zin willen
uitdragen: voetbal voor iedereen, jong en oud, mannen en vrouwen, jongens en
meiden, recreatief en prestatief, op zaterdag en/of zondag.
- Het duidelijk is dat het gesprek over fusie of een vergaande vorm van samenwerking
niet enkel met ambities te maken heeft. Bezuinigingen vanuit gemeente Enschede,
teruglopende ledenaantallen (en dus inkomsten), beperkte beschikbaarheid van
voldoende en goed kader ook redenen zijn waarom de samenwerking tot elkaar is
gezocht.
- De vier verenigingen een traject zijn aangegaan om te komen tot intensievere
samenwerking, wat mogelijk kan leiden tot fusie van 2 of meerdere clubs.
- Dit heeft geleid tot het werkdocument “samenwerking Diekman verenigingen” van
15 maart 2017.
- De verenigingen, FC Twente en de gemeente aangegeven hebben hierin te willen
participeren.
- De jeugd van FC Twente voor een groot deel bestaat uit leerlingen van het Stedelijk
Lyceum op het Diekman.
- De locatie voor FC Twente kansen biedt tot een intensieve samenwerking met de
verenigingen, het Stedelijk Lyceum en andere partijen op en rondom het
Diekmanterrein.
- FC Twente de wens heeft uitgesproken om voor de jeugd onder 16 naast het trainen
ook de wedstrijden op het Diekman te willen huisvesten.
- De gemeente een efficiencyslag uit moet voeren in de sport en kansen ziet in de
initiatieven die op het Diekman spelen om zowel de efficiency te verhogen als het
sportcluster te versterken.
- Het college van B&W daartoe de bestuurlijke opdracht Diekman heeft vastgesteld
om samen met de partijen te komen tot een masterplan Diekman.
- Dit onder voorbehoud van besluitvorming door de raad plaatsvindt, afhankelijk of
incidentele middelen van de gemeente nodig zijn voor de realisatie van dit plan.
Hierbij wordt ook inzichtelijk gemaakt wat dit bijdraagt aan de structurele
taakstelling.
- De Provincie Overijssel positief gereageerd heeft op de ontwikkelingen rondom het
Diekman en heeft aangegeven dat deze ontwikkeling past bij de visie van de
provincie rondom het programma “Sociale kwaliteit”.
Spreken de partijen de volgende intentie uit:
- Als onderdeel van het masterplan Diekman te komen tot 1 gezamenlijke
accommodatie passend voor de vier amateurverenigingen plus de FC Twente jeugd.
Het gaat hierbij om een multifunctionele accommodatie die breed inzetbaar is en
zorgt voor een vernieuwing van de faciliteiten van de verenigingen.
- Dat de huidige accommodaties worden opgegeven, na oplevering van de nieuwe
accommodatie.
- Dat intensiever gebruik wordt gemaakt van de velden en de verenigingen om
gezamenlijk tot een efficiëntere indeling te komen.

-

De verenigingen geven inzicht in hun financiën en maken een gezamenlijke
begroting om hun draagkracht aan te geven voor de nieuwe accommodatie.
De nieuwe accommodatie gezamenlijk wordt gebruikt, dus gezamenlijk gebruik
kantine, gezamenlijk gebruik kleedruimtes en andere nader te bepalen ruimtes.
Hierbij de duurzaamheidsmaatregelen in beeld worden gebracht om te komen tot
een duurzaam Sportpark waar zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van
energieopwekking en duurzaam materiaal.
Dat het uitgangspunt is dat verenigingen minimaal over gaan tot een intensieve
samenwerking en fusiemogelijkheden worden onderzocht.
Andere (stedelijke) verenigingen op een later moment aan kunnen haken bij het
traject en dat onderzocht zal worden of er kansen liggen met andere takken van
sport.
Dat gezamenlijk een communicatieplan opgesteld wordt waarin afspraken worden
vastgelegd over de communicatielijnen. Extra aandacht wordt gegeven aan de
partijen die gevestigd zijn op het Diekman of direct betrokken zijn.

En daartoe:
- De verenigingen en FC Twente uit gaan werken hoe de nieuwe accommodatie eruit
gaat zien, zowel fysiek, organisatorisch, als financieel.
- De gemeente en Sportaal hierin zal ondersteunen, zoals het in beeld brengen van de
financiële mogelijkheden en verplichtingen en zorgt voor het integraal masterplan
Diekman.
- De gemeente het omliggende gebied verder uitwerkt, zoals gebruik vrijkomende
velden, verkeer en parkeren, ongeorganiseerde sport en andere ontwikkelingen in
het gebied.
- De verenigingen gemeenschappelijk aantoonbaar maken dat de planning en
roostering van de betrokken verenigingen past binnen de beschikbare
accommodatie en velden.
- Begin 2018 een gezamenlijk voorstel op hoofdlijnen rondom de accommodatie en
masterplan “Diekman” aan de stad gepresenteerd wordt.
- Uiterlijk juni 2018 het plan op detailniveau is uitgewerkt en via een realisatie
overeenkomst wordt voorgelegd wordt aan de Algemene ledenvergaderingen van
de verenigingen.

