
Persbericht 
Wisseling van bestuur bij BVO Helmond Sport 

Het bestuur van Helmond Sport draagt haar taken op 27 april 2012 over aan een nieuw bestuur o.l.v. 
de heer Philippe van Esch. Het nieuwe bestuur wordt gevormd door mensen die een directe relatie 
hebben met het bedrijfsleven in Helmond e.o. en maatschappelijk draagvlak genieten. 

In goed overleg is en wordt een zorgvuldige overdracht voorbereid. 
  
Het huidige bestuur, Antoinette Knoet-Michels, Jan van der Zanden, Maarten Koolen, Roland 
Raaijmakers, Toine Ketelaars en August Mertens, kan melden, dat Helmond Sport onlangs bij de 
laatste meting van de KNVB conform plan opnieuw binnen de normen is gebleven. Bestuur en directie 
hebben sinds 2009-2010, toen de club een overbruggingskrediet nodig had om te overleven, conform 
plan van aanpak gewerkt en sluiten het huidige seizoen financieel zelfs gunstiger af dan voorzien. De 
club ligt dan ook keurig op schema om tijdig (voor november 2013) categorie 1 te verlaten. 

Het bestuur dankt de vele sponsoren die de club ook in crisistijd trouw zijn gebleven, waaronder 
hoofdsponsor Driessen HRM_Payroll, naamgever van het stadion Lavans en de twee jaar geleden 
opgerichte Young Business Club. 

Sportief gezien heeft de club de laatste jaren bijzonder goed gepresteerd. Vorig seizoen werd de finale 
van de Play-offs gehaald en dit jaar, won Helmond Sport na 9 jaar weer een periodetitel, waardoor het 
zich automatisch plaatste voor de Play-offs. In het bijzonder bestuurslid technische zaken, de heer Jan 
van der Zanden, heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. 

De club maakte de laatste twee jaren ook een stevige ontwikkeling door in de maatschappelijke 
projecten. Zo opende Helmond Sport onlangs als tweede club in de Jupiler League een Playing for 
Succes leercentrum. Ook zijn sinds dit seizoen alle jeugdelftallen verbonden aan een maatschappelijk 
doel: “De Cirkel”. 

De discussie over een nieuw stadion staat niet stil. De ontwikkelingen op weg daar naartoe zijn 
gunstig te noemen. Voor de stadioninvesteerders is het van belang, dat de club Helmond Sport zeker is 
van een financieel gezonde toekomst. 

De heer Van Esch zal op korte termijn het nieuwe bestuur voorstellen en het beleid toelichten. 

Vrijdag 27 april a.s. staat er om 17.00 uur bij Helmond Sport een persconferentie gepland. 

Wisseling van bestuur  

27 April, 2012 - 17:38 — webmaster 
Helmond Sport heeft vanaf vandaag een nieuw bestuur. In een persconferentie gaven oud-voorzitter 
Antoinette Knoet en haar opvolger Philippe van Esch gezamenlijk een toelichting op deze 
bestuurswissel. Het nieuwe bestuur bestaat vooralsnog uit vier personen (naast Philippe van Esch, Ari 
de Kimpe voor technische zaken, Hans van der Maat voor financiën en Theo Glaudemans voor PR en 
communicatie), maar zal naar verwachting binnen enkele weken worden uitgebreid. 
De eerste prioriteit voor het nieuwe bestuur is de financiële gezondheid van de club, immers alleen 
middels extra inkomsten kan een kloppend huishoudboekje worden bereikt en daarmee voorwaarden 
worden geschapen voor continuering van de huidige sportieve successen. Bovendien dient Helmond 
Sport op zijn laatst in november 2013 de zgn. “categorie 1” status te verlaten, anders wordt de betaald 
voetbal licentie ingetrokken door de KNVB. 
Verder zal het nieuwe bestuur op korte termijn de ontstane vacatures gaan invullen voor hoofdtrainer 
en algemeen directeur, zowel Hans de Koning als Arjan Verhoeven zullen na afloop van het huidige 
seizoen vertrekken. 
http://www.helmondsport.nl/v8/content/wisseling-van-bestuur-met-audio-%C3%A9n-videoweergave 
 



Gemeente wilde ander bestuur - Ook algemeen directeur Arjan Verhoeven vertrekt 

De bestuurswisseling bij Helmond Sport heeft plaatsgevonden onder druk van de gemeente. Het 
college gaf aan dat het liever mensen in het bestuur zag die meer binding hebben met het 
bedrijfsleven. Directeur Arjan Verhoeven gaat ook weg.  

 

door Bart Hoffman  en Hans van de Ven  

 

e-mail: b.hoffman@ed.nl HELMOND –  Het Helmondse college van B en W heeft een belangrijke 
rol gespeeld bij de bestuurswisseling bij Helmond Sport. Het had sterke twijfels of de huidige leden in 
staat zouden zijn om met de club de volgende stappen te zetten naar een gezonde financiële toekomst. 
B en W zagen liever mensen in het bestuur die meer binding hebben met het bedrijfsleven, kreeg 
Antoinette Knoet-Michels in februari te horen tijdens een evaluatiegesprek. Gistermiddag droeg zij het 
voorzitterschap over aan Philippe van Esch. Ook de andere leden van het oude bestuur traden af. Voor 
hen komen in de plaats Theo Glaudemans (pr), Ari de Kimpe (technische zaken) en Hans van der 
Maat (financiën). De Kimpe maakte in de tweede helft van de jaren negentig al deel uit van het 
bestuur. Het is de bedoeling dat de komende weken dit gezelschap nog wordt uitgebreid. 

 

Antoinette Knoet wilde gisteren niet spreken van een coup: „Het is geen crisis, we werken hier al een 
hele poos aan.” Zelf aanblijven als voorzitter en andere bestuursleden aanstellen was geen optie, zegt 
ze. „We zitten hier niet voor onszelf. Er zijn nu andere mensen nodig. Wij hebben inderdaad minder 
directe binding met het bedrijfsleven.” Zijn er dan destijds de verkeerde mensen aangesteld? „Nee. 
Wij hebben wel het overbruggingskrediet los gekregen. Twee jaar geleden dreigde de club te 
bezwijken. Ons plan van aanpak heeft gewerkt. We zitten prima op koers, hebben het zelfs dit seizoen 
beter gedaan dan verwacht.” 

 

Wat rest is nog een tekort van 2,5 ton dat het nieuwe bestuur komend seizoen moet wegwerken. Ook 
dat is conform het plan waarmee Helmond Sport over een jaar uit categorie-I moet komen om de 
licentie niet te verliezen. Philippe van Esch gaf aan dat het dichten van dit gat nu de hoogste prioriteit 
heeft. De nieuwe voorzitter wil niet dat er opnieuw aan het spelersbudget (nu 775.000 euro) wordt 
getornd. De transfergelden voor de vertrekkers Hans de Koning en Guus Joppen mogen hiervoor niet 
worden gebruikt. „Dat zijn incidentele inkomsten”, aldus Van Esch. 

 

Tweede taak is het aanstellen van een nieuwe directeur. Want naast het bestuur stapt ook Arjan Ver-
hoeven op. „Hij kon zich niet vinden in de nieuwe koers die wij als bestuur voor ogen hadden”, luidt 
de verklaring van Van Esch. „Het is ook zo dat hij hier nog voor een jaar zou zijn, terwijl het nieuwe 
bestuur de komende drie jaar zit.” 

 

Verhoeven, die het seizoen nog wel afmaakt, zegt dat hij twee gesprekken voerde met Van Esch. 
„Daaruit bleek dat de nieuwe bestuursleden liever verder gaan met mensen die zij uitkiezen. Zo gaat 
het in de voetballerij. Dan kun je zeggen dat je nog een contract hebt voor een jaar, maar dat werkt 
niet.” Verhoeven is als jurist in dienst van de politie en werkt op detacheringsbasis bij de Helmondse 
eerstedivisionist. 

 

Van Esch hoopt medio mei een nieuwe algemeen directeur te kunnen presenteren. „Die moet vervol-
gens een nieuwe hoofdcoach benoemen. Voor beide functies hebben we lijstjes.” Van Esch ging niet 
op namen in. Ook niet op die van Mario Captein als algemeen directeur, een naam die nadrukkelijk 
rondzingt op De Braak. „Ik heb wel met hem gesproken, maar we spreken elkaar zo vaak.” De nieuwe 
voorzitter hoopt vertrekkend bestuurslid Jan van der Zanden, die het technische beleid voor zijn 
rekening nam, voor de club te behouden. „Hij blijft voorlopig in ieder geval als adviseur, in deze 
overgangsfase. Maar het is een echte clubman.”     ED 28 april 2012 


