
Een oproep aan zoveel mogelijk bedrijven in Emmen om deel te nemen aan het gezond maken van 

E&O. 

 

 E&O heeft de kantine tot 2024 in erfpacht gekregen van de gemeente Emmen, waarbij de 

exploitatie en daarmee de opbrengst van de kantine voor de vereniging E&O is. 

De netto opbrengst voor de club uit de kantine  is op jaarbasis rond de 60.000 € , voor E&O een 

belangrijke inkomstenbron, alleen mogelijk met de inzet van veel vrijwilligers. 

In overleg met de gemeente bestaat de mogelijkheid de erfpacht over te nemen door een aantal 

ondernemers of privé personen. 

Het volgende plan ligt er nu ,om door de overname van de kantine ,E&O van alle schulden af te 

helpen en wel op de volgende manier. 

De deelnemers krijgen een aandeel in de kantine groot vanaf 5000, 10.000 of 20.000 euro, waarbij er 

een maximum uitgifte komt tot  200.000 euro. 

Dus 40 van 5000 ,of 20 van 10.000 etc. , deze aandelen in de kantine geven recht op een 

sponsorpakket (in een aparte bijlage geeft E&O aan wat dit inhoud). 

Voor een particuliere sponsor zou dit b.v. kunnen betekenen , een jaar lang shirtreclame , waarbij de 

particulier aan mag geven wel "goed doel" op het shirt komt, zoals Barcelona jarenlang Unicef op het 

shirt gedragen heeft. 

Uiteraard mag een bedrijf zelf de naam uitdragen via shirt reclame. 

In de begroting van E&O is normalerwijze ruimte voor 20000 €  aflossing, deze aflossing zal dan ook 

jaarlijks plaats vinden d.m.v. een loting , een notaris zal dit gaan doen. 

Er vindt geen rente betaling plaats, hiervoor krijgt u de shirtreclame in het jaar van aflossing en het 

sponsorpakket. 

Na tien jaar wordt de kantine dan weer schuldvrij overgedragen aan E&O en kan E&O dan met de 

gemeente en nieuwe erfpachtconstructie aangaan. 

 

 

Uw  aandeel wordt bij een sluitende begroting altijd terugbetaald en verdwijnt dus niet in een 

bodemloze put, het bestuur van E&O  zal er op toezien , samen met aantal toezichthouders , dat er 

alleen gewerkt wordt met een sluitende begroting. 

 

Het grote voordeel is dan ook dat E&O in één klap van alle huidige schuldeisers af is, echter zullen 

deze schuldeisers wel een duit in het zakje moeten doen d.m.v. een stuk schuldsanering en hier 

wringt op het moment de schoen. 

 

Wat het bestuur  van E&O van u vraagt bent u bereidt deel te nemen in dit reddingsplan en voor 

welk bedrag, uw toezegging is niet meer dan een toezegging , met dien verstande dat , als de 

schuldeisers bereidt zijn om een stuk schuldsanering toe te passen, deze toezegging per direct 

omgezet wordt in een concreet bedrag  ter grootte van de toezegging en u op dat moment recht 

hebt op het bijbehorende sponsorpakket en de shirtreclame. 

Mochten de schuldeisers niet akkoord gaan met deze oplossing , rest er niets anders dan het einde 

van jarenlang tophandbal in Emmen en dat wil toch niemand. 

 

Hoogachtend  

 

Bestuur en kernteam van E&O. 

 


