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Onderwerp: Oneerlijke concurrentie  Sociaal Cultureel Centrum ’t Spectrum Schijndel. 

 

 

Geacht College, 

 

Wij vragen uw aandacht voor het volgende. 

 

In 2004 zag Accommodatiebeheer Schijndel B.V. het levenslicht. Onder de naam Cultureel Centrum 

’t Spectrum startte een schitterende culturele en sociale accommodatie in onze toenmalige 

gemeente Schijndel. Destijds met de nodige argwaan van onze kant. De  gemeente Schijndel 

fungeerde als enig aandeelhouder en daardoor lag oneerlijke en ongewenste concurrentie op de 

loer. 

 

Gaandeweg bewoog ’t Spectrum zich uitstekend binnen de doelstelling waarvoor zij is neergezet. Wij 

hebben altijd prettig samengewerkt met de organisatie van ‘t Spectrum. Ook werden evenementen 

in een goede samenwerking georganiseerd tussen onze horeca en het Spectrum. 

 

Nu wij vanaf 1 januari jl. te maken hebben met de nieuwe gemeente Meierijstad lijkt er een andere 

wind te gaan waaien. De website geeft aan dat ’t Spectrum de ideale plek is voor het ontvangen van 

gasten en het faciliteren van feestelijke recepties, diners en congressen. Dit zijn activiteiten buiten 

de primaire doelstelling van de stichting. Daarmee treedt zij in oneerlijke en ongewenste 

concurrentie. 

 

Daarnaast biedt zij de mogelijkheid in februari te lunchen tegen 50% korting e.e.a. met de komst van 

Meierijstad. Hiermee treden zij tevens in directe oneerlijke concurrentie met onze ondernemers. 
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Van de nieuwe gemeente, rechtsopvolger van de voormalige gemeente Schijndel en enig 

aandeelhouder, mag worden verwacht dat zij zich aan een gelijk speelveld houdt en optreedt tegen 

deze ontwikkelingen. 

 

Het kan niet zo zijn dat deze instelling met subsidiegeld van ons allen gaat concurreren door 

paracommercieel de markt te gaan betreden. 

 

Als afdeling verwachten wij ook een daadkrachtig optreden van uw zijde deze ontwikkelingen een 

halt toe te roepen. 

 

Namens het bestuur 

Koninklijke Horeca Nederland 

Afdeling Schijndel, 

 

 

Arie van de Brand 

Voorzitter 
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