
Bijeenkomst met verenigingen/organisaties  

 
Locatie Brouwerij Wilskracht, de molen 
Datum   27 maart 
Tijd  19.30 – 22.15 uur 
Doel  Samenwerking bevorderen, bekijken wat men wil bijdragen, draagvlak creëren vervolg 
 
Aanwezigen 
Gastspreker:  Open Cub Klimmen, Huub Verhoeven 
Badminton “Natte shuttle”: Frank Kuijpers 
Badminton “Maffe meppers” ?? 
DWR: Rob Kamphuis en Karen van Munster 
Dorpsraad: Theo Scheepens en Hein Peters 
KBO: Nelly van Demen en Peter Dommeck 
OBS ’t Ravelijn: Erny van Leusden 
SEC: Hans Willemsen 
SDDL: Marjo de Vocht en Ruud Megens 
TOG: Hannie Voet 
Voreo: Saskia Zomer 
VV Ravenstein: Sjaak Peters, Marcel Verwoert en Jos Verbraak 
Organisatie WBBS; Ton Buijink, Stijn van Vught, Maurice Janssen, Hugo Suppers 
 
 
Welkom 
Met korte voorstelronde en een toelichting op, waarom en doel 
 
Presentatie 
Open club Klimmen, met kanttekening, dat het geen blauwdruk is, maar de nadruk ligt op de 
samenwerking en de mogelijkheden die er dan liggen. Deze presentatie wordt goed ontvangen. 
 
 
3 tafels discussieronde, 3 groepen circuleren: 
 
Stelling 1 
 
Wat zouden wij kunnen toepassen uit de presentatie “Klimmen” 
 
 MFC/ VIDI REO combi met sporthal 
 Multifunctionele ruimte 
 Medisch centrum en fysio bij betrekken 
 Samenwerken met ondernemers/commercie 
 Samenwerken op korte termijn en zo de sporthal beter benutten 
 Carnavals vereniging erbij betrekken 
 Commitment voor invulling 
 Dynamiek door samenwerking met ondernemers (Horeca en medische sector) 
 Ambassadeursclub 
 Op korte termijn samenwerken, om de sporthal beter te benutten. 
 Als de 2 voetbalclubs gaan samenwerken, dan ook alle sportverenigingen meenemen en gaan we 

er met z’n alle voor. 
 Eensgezindheid uitstralen 
 Vuist maken, krachten bundelen 
 Accommodatie 

o Waar 
o Gemeente 

 Sportraad oprichten 
o Avonden organiseren, waar verenigingen elkaar ontmoeten 
o Op korte termijn al samenwerking organiseren zodat kantine draait 



 
Stelling 2 
 
Welke uitdagingen zie je op korte termijn en welke over 3-5 jaar 
 

 Samenwerking VVR/SDDL, dat zal stimuleren 
 Meer samenwerking KBO bij betrekken 
 Sportclubs sporthal: Gezamenlijke sportdag voor/door alle verenigingen 
 Sportclubs sporthal: Groter plan, naar 1 accommodatie 
 Ravenstein praat veel, maar……  
 Krachten bundelen, dan kan je budgetten bundelen en liggen er meer mogelijkheden (SEC) 
 Meer overleg/samenwerking DWR/VVR 
 VVR, meer meisjesvoetbal, landelijk wel een stijging 
 Teveel leegstand accommodatie VVR, maar ook andere verenigingen 
 DWR, geen uitdagingen tenzij ledental terugloopt, financieel gezond, eigen goed onderhouden 

accommodatie. Eerste 10 jaar geen probleem 
 DWR, vergrijzing, veel leden ook lid KBO 
 VOREO heeft het moeilijk, ledental loopt snel terug. Kosten/baten kantine valt negatief uit. 

o Korte termijn moet er echt iets gebeuren. Kan door samenwerking. 
o Clinics 2018: personeel probleem 

 KBO werkt al samen met VVR, walking football 
 Vrijwilligers tekort KBO in toekomst. Voor KBO ook voorzieningen / accomodatie 
 Kader andere verenigingen zowel kader als uitvoerend, uitzondering korfbal 
 Korfbal in sporthal, nu zorgen voor meer beleving, kantine aandacht. Samenwerken hierin. 

wat brengt de toekomst. 
 Basisonderwijs: meer bewegen, sporthal eindig, voldoet niet. Onveilig materiaal. Locatie is 

belangrijk. 
 Korte termijn de sporthal kwaliteitsslag, toestellen veilig maken 
 MFC in de toekomst, dan is het doel bereikt. 
 Scouting: vrijwilligers tekort (uitvoerend / kader), onderhoud, voldoende leden, beperkt in 

uitbreiding. 
 Sporthal: korfbal => sport i.c.m. kantine; meer reuring. Overkoepelend orgaan 

TOG/SDDL/Voreo => geen vrijwilligers probleem 
 
 
Stelling 3 
 
Wat levert samenwerking met andere organisaties/verenigingen, ons als gemeenschap op? 
 

 Gemeenschapszin behouden en versterken 
 Stimuleert om in beweging te komen 
 Kwalitatief betere voorzieningen 
 Bundelen lidmaatschap/sponsoring/administratie/commissies geeft lastenverlichting 

vrijwilligers + hoger rendement/opbrengst 
 Afstemmen planning activiteiten 
 Vergroot sociaal netwerken/ontmoeten 
 Brengt jeugd in contact met andere activiteiten 
 Leefbaarheid in de gemeenschap 
 Verbinding 
 Krachtiger (elkaars kwaliteiten gebruiken) 
 Meer begrip voor elkaar 
 Completer pakket aanbieden richting gemeente 
 Reuring in de gemeenschap 
 Kans op nieuwe activiteiten (groter) 
 Minder kosten, dus lagere contributie 
 Meer respect voor elkaar bij samenwerking (voor gehele gemeenschap) 


