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HELMOND - Enkele maanden terug dreigde de gemeente Helmond op te draaien 

voor een tijdelijk financieel tekort bij de Stichting Belangen Helmond Sport, de 

beheerder van het stadion op De Braak. 

Deze stichting, die een zelfstandige positie heeft ten opzichte van de 

betaaldvoetbalclub, is vorig jaar een betalingsverplichting bij de Rabobank niet 

nagekomen. Het kastekort was ontstaan door enkele financiële tegenvallers en hoge 

kosten, waaronder de uitgave voor een kunstgrasveld in 2013. De Rabobank wendde 

zich daarna tot het stadsbestuur. De gemeente staat immers garant voor een lening 

van 745.000 euro die Stichting Belangen Helmond Sport bij de bank heeft uitstaan. 

De dreiging van het aanspreken van de bankgarantie zou voor de gemeente nadelig 

uitpakken. 

Zo ver is het niet gekomen. De stichting heeft de zaak ‘grotendeels opgelost’, zegt 

Jan van Hout, scheidend voorzitter. De stichting heeft volgens collega-bestuurslid 

Jan van der Zanden een extra krediet van 50.000 euro kunnen verkrijgen. Enkele 

‘privépersonen’ staan daar garant voor. 

De zaak is voor het stadsbestuur wel aanleiding geweest om zich opnieuw te 

bezinnen op de financiële relatie met Helmond Sport en de stadionstichting. In een 

commissievergadering worden gemeenteraadsleden daarover vanavond bijgepraat. 

Het college van B en W wilde daar gisteren nog niet op ingaan. 

De gemeente heeft bij de club en de stichting ‘Belangen’ voor acht ton aan 

achtergestelde leningen uitstaan. De stichting kreeg daarnaast in het verleden nog 

eens een lening van 100.000 euro. Om verder geld bij bank te kunnen krijgen, staat 

de gemeente dus garant voor 745.000 euro voor de stichting. „De garantiestelling 

moet bestendigd worden, dat wordt nu besproken met de gemeenteraad”, zegt 

voorzitter Philippe van Esch, voorzitter van de bvo Helmond Sport. „Voor de 

duidelijkheid: er hoeft geen extra geld in de club of stichting.” 

Van Esch benadrukt dat Helmond Sport financieel gezond is. De KNVB heeft de club 

uit de Jupiler League ingedeeld in de ‘veilige’ categorie-2. De begroting voor komend 

seizoen (2,4 miljoen euro) is rond. De club betaalt jaarlijks voor gebruik van het 

stadion 110.000 euro huur aan de Stichting Belangen Helmond Sport. 



Het bestuur van die stadionstichting onder voorzitterschap van Van Hout stapt nu 

overigens wel op, formeel per 1 juli. De teleurstelling over het besluit van de 

gemeente om geen nieuw stadion te bouwen ligt daaraan ten grondslag. Vandaag 

hopen Van Hout en de rest van het oude bestuur definitief een nieuwe voorzitter te 

hebben gevonden. 
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HELMOND - Om zelf niet te hoeven opdraaien voor de financiële problemen die de 

Stichting Belangen Helmond Sport momenteel heeft, gaat de gemeente een 

helpende hand toesteken. Dat werd gisteravond duidelijk tijdens een 

commissievergadering van de Helmondse politiek. 

De gemeente stemt er nu mee in dat de stichting die het stadion op De Braak 

beheert tot het einde van het jaar niet hoeft af te lossen op een lening bij de bank. De 

gemeente staat garant voor die lening en dreigde op te moeten draaien voor de 

betalingsachterstand die de Stichting Belangen Helmond Sport heeft opgelopen. 

Het gaat niet om gigantische bedragen, maar het stadsbestuur maakte gisteravond 

duidelijk een streep te willen trekken. De zelfstandige stichting ‘Belangen’, exploitant 

van het stadion, heeft het geldtekort opgelopen omdat huurders niet op tijd 

betaalden. Ook zijn er forse uitgaven geweest, zoals voor het kunstgrasveld. En er 

blijkt geld ‘doorgesluisd’ te zijn naar de betaaldvoetbalclub, als sponsoring. „Dat is 

afgelopen jaren herhaaldelijk gebeurd”, zei wethouder Paul Smeulders (GroenLinks) 

van financiën. 

Het gevolg van de tekorten bij de stadionstichting was dat banken sinds medio vorig 

jaar tot drie keer toe bij de gemeente aanklopten. Eén keer wist de stichting zelf via 

sponsors een extra lening af te sluiten, één keer besloot het college van B en W zelf 

over het hart te strijken. Ditmaal werd het voorgenomen besluit van de wethouders 



open besproken met de raad, ‘in het kader van transparantie’. Smeulders: „De 

situatie werd dit jaar steeds meer precair.” 

Achter die openheid zit ook een hoger doel van het stadsbestuur. Dat wil het 

komende half jaar gaan werken aan een breder plan voor het hele sportpark. Het Dr. 

Knippenbergcollege overweegt immers te verhuizen naar De Braak. Dat biedt 

volgens sportwethouder Frans Stienen (CDA) ‘heel veel mogelijkheden’. De school 

wil gebruik gaan maken van de velden en de sporthal. Ook willen de amateurclubs 

MULO en Helmondia gezamenlijk gaan optrekken. In december wil Stienen een 

concreet plan voor De Braak presenteren. 

Bij die planontwikkeling zal ook Ger de Wilde worden betrokken. Hij ging vorig jaar 

met pensioen als directeur van woningcorporatie Woonpartners en werd 

gistermiddag aangesteld als nieuwe voorzitter van de stadionstichting. Het oude 

bestuur stapte collectief op omdat hét doel – een nieuw stadion – is ‘afgeserveerd 

door de politiek’, zoals scheidend voorzitter Jan van Hout zei. De Wilde wil nu met de 

gemeente in gesprek over het opknappen en moderniseren van het huidige stadion. 

In dat bredere toekomstperspectief wil de gemeente nu borg blijven staan voor 

112.500 euro lening van de stadionstichting. Eigenlijk had dat bedrag dit jaar met 

50.000 euro moeten verminderen. De gemeente strijkt de hand over het hart, op 

voorwaarde dat een achterstallige rentebetaling aan de gemeente wordt weggewerkt. 
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