
Bericht aan de Gemeente Tilburg namens het Bestuur Were Di, 26 mei 2015 

Inleiding 

Sinds geruime tijd wordt door de gemeente Tilburg en door voetbalverenigingen gesproken over een 

herstructurering in het amateurvoetbal in Tilburg, met het doel te komen tot gezonde verenigingen 

op een beperkt aantal sportcomplexen, dat voldoet aan  de noodzakelijke eisen. In dat kader hebben 

in de afgelopen periode ook gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente, voetbalvereniging  

Longa en Were Di. 

Tijdens onze bijzondere algemene ledenvergadering van 11 mei 2015 over de toekomst van Were Di 

hebben onze leden met overgrote meerderheid gestemd voor het door ons gepresenteerde scenario 

3. Scenario 3 houdt in dat Were Di de ambitie heeft om samen met de Gemeente, Longa en de 

Voetbalacademie Willem II, te komen tot een multifunctioneel sportpark aan de Spoordijk in Tilburg 

Oost. Hierbij is ons mandaat alsvolgt omschreven: - concretisering van de toenadering tot 

samenwerking tussen Longa en Were-Di; - Het vormen van werkgroepen; - Uitwerking van het 

financiële plan; - Toestemming om (deels) te verhuizen; - Samenwerking op het gebied van 

gezamenlijke elftallen. Om deze punten uit te werken hebben we vanuit de gemeente ondersteuning 

en input nodig, om deze te concretiseren. De ALV heeft uiteindelijk de laatste stem in een definitief 

besluit. Dit bericht van het bestuur van Were Di aan de Gemeente Tilburg is een intentieverklaring, 

die niet mag worden aangemerkt als een overeenkomst of als bindende afspraak.  

Were Di  behoudt de vrijheid om, zolang er geen duidelijkheid is over de hieronder genoemde 

aandachtspunten, de intentieverklaring zonder schadeplichtig te worden als niet bindend te 

beschouwen. 

Gebleken is dat de formulering van scenario 3 en de daaraan door Were Di gekoppelde voorwaarden 

nadere toelichting behoefde. In nadere gesprekken tussen de wethouder Sport, ambtenaren van de 

gemeente, bemiddelaar Galle en leden van het bestuur van Were Di is uitleg gegeven wat precies 

verstaan moet worden onder scenario 3.  Het bestuur van Were Di hecht er aan te benadrukken dat 

het de beoogde ontwikkeling  steunt en daaraan van harte wil meewerken, om zo een gezonde 

voetbalvereniging voor Tilburg Oost op het aan te passen en uit te breiden sportpark aan de 

Spoordijk te kunnen realiseren. Het bestuur legt daarom hierbij deze intentieverklaring voor aan de 

gemeente, inclusief een aantal, nader uit te werken aandachtspunten. Vooraf wijzen wij erop dat de 

gemeente van de vereniging Were Di snelheid verlangt, maar daarvoor verlangen wij dat de 

gemeente snelheid in acht moet nemen met het concretiseren van de bijdragen die Were Di vanuit 

de zijde van de Gemeente kan verwachten.  

Intentieverklaring 

Were Di werkt graag en constructief mee aan het proces dat moet leiden tot het ontstaan van een 

gezonde duurzame voetbalvereniging aan de Spoordijk in Tilburg Oost. De samenwerking binnen het 

complex bestaat tenminste uit de huidige verenigingen Were Di en Longa, dit  op gelijkwaardige 

basis. Indien andere verenigingen zich willen aansluiten, dan staat Were Di er nadrukkelijk voor open 

om hierover in overleg te treden. Met de intensieve samenwerking met Longa is al een begin 

gemaakt, door voor de jeugdelftallen en voor de dameselftallen overeenkomsten aan te gaan om 

gezamenlijke teams bij de KNVB in te kunnen schrijven voor het komende seizoen 2015 - 2016. Met 



deze intensieve samenwerking willen wij beide verenigingen vanaf nu naar elkaar toe laten groeien. 

Wij willen dit voorts bereiken door, zodra aan de Spoordijk de nieuwe (kunst)grasvelden zijn 

aangelegd, onze vereniging (deels) te verhuizen. De beslissing tot verhuizing van Were Di valt binnen 

het mandaat dat de ALV aan het bestuur heeft meegegeven. Deze intensieve samenwerking met 

Longa, heeft  mede als doel zo veel mogelijk leden in Tilburg Oost aan het voetballen te houden. 

Were Di wil hiermee een duidelijk signaal afgeven richting de toekomst, met betrekking tot het 

uiteindelijke gewenste sportieve voetbalklimaat in Tilburg Oost en de leefgemeenschap daar 

omheen. Ook zal Were Di starten met het oprichten van werkgroepen die op basis van het verstrekte 

mandaat de samenwerking en toenadering van de verenigingen op de diverse onderdelen zullen 

uitwerken. Hierbij wordt onder meer gedacht aan werkgroepen op het terrein van: 1. Financiën,  2. 

Arbeidsovereenkomsten (met o.a. trainers, kantinepersoneel, terreinbeheerders), 3. Juridische 

structuur, 4 Jeugdopleiding, 5. Verhuiscommissie, etc. Vanuit Were Di zullen daarvoor meerdere 

functionarissen en sleutelpersonen uit de verschillende geledingen van de vereniging een actieve 

inbreng hebben.   De Gemeente Tilburg wil voor 31 maart 2016 duidelijkheid over de toekomst, in 

het bijzonder over de vraag of het mogelijk is om als één nieuwe vereniging verder te gaan.  Het 

bestuur van Were Di is derhalve bereid om vóór  31 maart 2016 de vraag omtrent continuering van 

de samenwerking of samengaan/fusie  in stemming te hebben gebracht bij de ALV van Were Di.  

Aandachtspunten, nader uit te werken 

Onze leden hebben nog wel wat zorgen en aandachtspunten kenbaar gemaakt. Die  hebben 

betrekking op het snelle tempo,  het ontbreken van de noodzakelijke concretiseringen van de 

toezeggingen van de zijde van de Gemeente, de financiële haalbaarheid van de exploitatie, de 

inbreng van Longa in de uiteindelijke vereniging, zowel financieel als qua betalende leden, en de 

uitwerking van de  samenwerking met de Voetbalacademy van Willem II op het complex Spoordijk. 

Wij brengen hierbij die zorgen namens onze leden onder de aandacht van de gemeente. Los van deze 

zorgen vinden we dat streven naar het in de toekomst  creëren van een grote duurzame vereniging in 

Tilburg Oost een geweldige stap voorwaarts kan zijn voor alle betrokkenen.. 

Wensen en voorwaarden aan de zijde van Were Di.  
 

 Were Di is op dit moment een gezonde vereniging. Het bestuur wil die situatie ook in de 
toekomst gecontinueerd zien. Dit betekent onder meer dat de te plegen investeringen aan 
velden en accommodatie en een realistische exploitatie in goede samenspraak tussen de 
gemeente, Were Di en Longa moeten worden uitgewerkt.  

 Were Di wil van de gemeente eveneens de toezegging dat de contributie voor de leden de 
aankomende jaren niet meer dan de gebruikelijke verhoging zal ondergaan. Met andere 
woorden: de leden moeten de aankomende jaren niet de samenwerking zwaar gaan betalen. 

 Were Di stelt voor om door middel van twee (een door ieder van partijen aan te wijzen) 
makelaars/taxateurs tot vaststelling te komen van de redelijke vergoeding die aan Were Di wordt 
toegekend voor de gebouwen en overige infrastructuur die zich momenteel bevinden op het 
huidige complex. Were Di stelt tevens voor om op basis van de inzichtelijk te maken 
verhuiskosten tot een afspraak over een verhuisvergoeding te komen.  

 Were Di stelt voor om in het stappenplan op te nemen dat een duidelijke juridische structuur 
moet worden uitgewerkt, opdat helder is wie de partijen zijn die (mede)beslissingsbevoegd zijn 
resp. zeggenschap hebben over het nieuwe complex. 

 Were Di maakt graag afspraken over de mogelijkheid om binnen het sportcomplex (afhankelijk 
van de bedrijfseconomische situatie) eventueel andere vormen van uitbating te realiseren. 



Daarbij geldt wel dat het hier moet gaan om vormen die niet onverenigbaar zijn met primaire 
karakter van een voetbalcomplex. 

 Were Di vindt het belangrijk om gedurende het proces aandacht te geven aan zowel de interne 
communicatie tussen bestuur en leden als aan de onderlinge communicatie en een goede 
verstandhouding tussen alle betrokkenen. 

 Were Di is bereid om gedurende het proces nadrukkelijk en open te communiceren met de 
Gemeente over de financiële situatie van de vereniging. 

 Were Di stelt voor om naast het proces in de komende maanden samen met Longa, Willem II en 
de gemeente te werken aan een realistisch programma van eisen voor een nieuw clubgebouw en 
aan de mogelijkheden dit gefinancierd en gerealiseerd te krijgen. Daarbij dienen tussen de 
partners nadere afspraken te worden gemaakt over de exploitatie. 

 

Om de positieve houding van het bestuur van Were Di te benadrukken, brengen we hierbij onder uw 
aandacht dat indien het bestuur op korte termijn de indruk heeft dat de tijd eerder rijp is om 
relevante beslissingen omtrent samenvoeging voor te leggen aan de ALV, het bestuur hiervoor zal 
zorgdragen. 

 
 


