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Fusies tussen verenigingen
Horst aan de Maas heeft zestien dorpen. In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende
stellingen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

8. "Elk dorp in de gemeente Horst aan de Maas heeft recht
op een eigen voetbalclub"
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`n Voetbalclub is meestal de grootste vereniging van een kern; respecteer dat!
Als een dorp geen vereniging heeft leidt dat op termijn tot een `slaapdorp` en is het
een wijk van `horst` waar geen/weinig binding tussen de mensen is en daardoor de
participatiemaatschappij nooit zal werken.
Het is in Nederland in beginsel iedereen toegestaan een club of vereniging op te
richten of te vormen. Dus ook een voetbalclub. U brengt deze stelling in relatie met
gemeentelijk beleid om bijvoorbeeld gemeentelijke accommodaties beschikbaar te
stellen voor meerdere voetbalclubs uit verschillende dorpen. Feitelijk is deze stelling
niet juist en suggestief. Een betere stelling zou zijn geweest: 'Elk dorp in de
gemeente Horst aan de Maas heeft het recht op een voetbalclub met een
accommodatie welke door de gemeente gerealiseerd en/of onderhouden wordt.'
... Maar zal in de toekomst lastig zijn. Elftallen moeten voldoende bemenst worden,
anders gaat dit tkv het team
Als er voldoende draagvlak voor is onder de inwoners v.h. dorp
Belangrijk punt bij de jeugd elftallen
Daar ben ik het wel mee eens. Maar als het niet mogelijk is, dan is het niet mogelijk.
Als er geen mensen zijn om een team te vullen dan houdt het op. Een fusie is dan
een goede oplossing.
Dit moet financieel echter wel haalbaar en te doen zijn voor zowel de vereniging als
ook voor subsidieverstrekkers.
Een recht wil niet zeggen dat het ook moet.
Er is toch recht van vereniging ?
Het hoeft niet per se een voetbalclub te zijn. In het ene dorp een voetbalclub, in het
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andere een volleybalclub enz
Het zou inderdaad goed zijn als elk dorp een eigen voetbalvereniging heeft, echter
als deze vereniging moeite heeft om een 'fatsoenlijk' elftal op de benen kan
brengen wat in de competitie goed mee kan vind ik het goed dat men ook eens
verder kijkt bij een buurvereniging
Het zou mooi zijn als elk dorp een eigen voetbalclub heeft al vrees ik dat de kleinere
gemeenten op termijn dit niet meer kunnen bewerkstelligen. Het zou ook jammer
zijn aangezien er dan veel minder echte derbys zijn.
Ieder dorp zou een voetbalclub moeten hebben maar is waarschijnlijk niet reeël, de
'kleine' clubs gaan ten onder omdat ze niet meer aan voldoende vrijwilligers kunnen
komen om een club draaiende te houden.
Indien haalbaar financieel
Kan me wel voorstellen als er weinig leden zijn, dat clubs willen fuseren.
Mits ze zich financieel zelfstandig kunnen handhaven
Recht hebben is wat anders als er een hebben. Als de club rendabel is en door het
dorp op te brengen is, ja. Anders samen werken en sportparken delen
Zo lang de club voldoende leden heeft, moet deze kunnen blijven bestaan.
Zolang als er maar geen geld van andere dorpen nodig is om de voetbalclub staande
te houden .
Zolang er voldoende animo hiervoor is en anders fuseren met buur dorp
Zolang er voldoende leden zijn om nog voldoende elftallen te hebben
Alleen als er genoeg leden zijn
Als twee dorpen op hooguit twee km van elkaar liggen, lijkt me één voetbalclub of
andere sportvereniging wel genoeg.
Dat kun je wel willen maar er moeten wel voldoende leden zijn.
Er moet wel een bestaansrecht zijn. Te kleine clubs, geen of te weinig jeugd kost
veel te veel geld en dan zijn fusies DE oplossing. Iedereen die wil kan blijven sporten
en je kunt weer op niveau selecties maken!
Is niet altijd mogelijk
Lijkt me beter dat dorpen samen proberen de clubs draaiende te houden!
Niet ten koste van alles. Moet gedragen worden door vele vrijwilligers. Als er
gedragenheid is en een goed fundament ja en anders nee.
Probleem wordt dat er te weinig kinderen worden geboren en er dus te weinig
leden komen, waardoor het samengaan met andere dorpen een must wordt.
Vind ik onbelangrijk
Wat een FLOP zeg, steek wat meer geld in de kinder ontmoetings speelvelden in
eigen dorp.
Zolang een vereniging, zich zelf kan bedruipen dus bestaansrecht heeft, waarom
niet, maar, het moet niet zo zijn om koste wat het kost een vereniging te laten
bestaan. geld voor elke vereniging
`n héél klein clubje zou best mogen samenwerken met een ander héél klein clubje,
hoef je nog niet eens voor te fuseren.
Als er niet genoeg leden meer zijn moeten ze samen gaan maar niet zo wie zo alles
samen voegen en dan alles in Horst
Als er onvoldoende leden zijn is dit niet haalbaar en is samenwerking een noodzaak
Als het behoud van de vereniging ten kosten gaat van het bereiken van je
doelstelling ben je verkeerd bezig. Je kunt beter samen een team vormen als kosten
wat kost een onderbezet team in stand houden en zodoende elke week de
wedstrijden verzetten om ze maar gespeeld te krijgen.
Als het moeilijk is om het financieel rond te krijgen moet men samen kunnen
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voegen
Als het niet meer rendabel is voor een eigen voetbalclub kan de gemeente dit niet
met subsidies door laten gaan. Dit gaat ook ten koste van andere verenigingen.
Dit is niet te realiseren want je krijgt niet genoeg leden bij elkaar
Een RECHT is een groot woord, daar kan van alles aan ontleed worden. Wanneer je
het financieel/organisatorisch niet rond krijgt kan je aankloppen bij de gemeente.
Maar het is niet vanzelf sprekend dat elke club ook altijd geholpen word. Er moeten
ook andere opties open staan zoals fusie, samenwerking of het in het uiterste geval
opheffen van een club.
Er zijn meerdere sporten die maar in 1 plaats zijn of zelfs in een andere plaats.
Het is onbetaalbaar om elk dorp z`n eigen voetbalclub te geven. Dus fuseren en
gezamenlijk gebruik maken van sportvelden en accommodaties om het betaalbaar
te houden
Het zou mooi zijn als het nog kan, maar de werkelijkheid dwingt tot samenwerken
en of fuseren
Je moet ook genoeg leden hebben.
Men moet wel reëel zijn dat dit niet meer haalbaar is, maar dat men moet
samenwerken
Moet genoeg leden hebben
Niet elk dorp maar situering van het voetbalcomplex is belangrijk omdat kinderen
(meer) moeten reizen.
Niet te betalen
Ons dorp heeft al een samenwerkingsverband met America
Recht is te sterk. Als er niemand wil spelen, zou dat zinloos zijn.
Sommige dorpen liggen erg dicht bij elkaar. Als blijkt dat afzonderlijke voetbalclubs
geen bestaansrecht hebben maar als gezamenlijke club wel. Kies dan voor
samenwerken. Vanwege de afstand hoeft men het niet te laten.
Zou fijn zijn als dat zou kunnen, maar als het niet kan dan beter samenvoegen en
één goede club van maken
`Recht hebben op een voetbalclub` is geen gemeentezaak vind ik. Dan vind ik
eerder dat elk dorp `recht heeft op een bibliotheek` die jullie overal behalve in Horst
hebben wegbezuinigd.
Als er niet genoeg leden zijn om een club draaiende te houden, heeft geen enkel
dorp recht op welke club dan ook.
En ook geen recht op een eigen visvijver, tennispark of wat voor vereniging dan ook
. We zijn aan het vergrijzen weet je nog?
Geen recht, zou wel leuk zijn als het kan. Laat wel eenieder zijn eigen hobby
betalen.
Je hebt niet het recht op een vereniging, m.n. dan maar de voetbalclub. Een
vereniging richt je bij voldoende belangstelling op. Eigen intiatief dus. Maar daar
ontbreekt het aan in de dorpen en gaan veel verenigingen fuseren voor breder
draagvlak.
Mensen die willen voetballen, moeten daar zelf maar voor betalen. De gemeente
betaalt niet voor de sporten die ik leuk vind, dus waarom zou voor bepaalde sporten
een uitzondering gemaakt moeten worden?
Vereniging moet wel bestaansrecht hebben en gemeenschap/kern moet
redelijkerwijs over voldoende financiële basis beschikken
Wel recht op voetbalclub, maar niet als het financieel niet haalbaar is.
samenwerken is dan een betere optie.
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9. "Elk dorp in de gemeente Horst aan de Maas heeft recht
op een eigen muziekvereniging/harmonie"
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Alleen als de vereniging zichzelf redelijkerwijs kan bedruipen.
Meer subsidie geven aan harmonie,, zijn niet te missen op een dorp. geen subsidie
geven aan goed gezien en kukeleku zij kopen er huizen van
Ook een Harmonie/ Fanfare is meestal- evenals een voetbalclub- een grote
vereniging en ik vind het zeer belangrijk dat ook zij hun eigen identiteit behouden!!
Zie stelling 8. Behoudens dan dat het hier meestal meestal niet gaat om
accommodaties maar om incidentele subsidies
Als er voldoende animo voor is, waarom niet.
Bij voldoende leden, moet dit kunnen
Dat kun je wel vinden, maar is erg afhankelijk van de leden aanwas
Dit moet financieel echter wel haalbaar en te doen zijn voor zowel de vereniging als
ook voor subsidieverstrekkers.
Een dorp is een woongemeenschap, en de gemeente is dit zeker niet, en kan dit ook
nooit bieden.
Een recht wil niet zeggen dat het ook moet.
Er is toch recht van vereniging ?
Geld eigenlijk het zelfde voor als de vorige vraag. al is een fanfare voor een dorp
nog heel wat belangrijker als een voetbal club
Idem, Zie toelichting vraag 8
Mits er sprake is van een voltallige vereniging!
Ook hier geld de regel je eigen broek ophouden
Verenigingen hebben ook een functie van saamhorigheid mensen kennen elkaar
horen ergens bij. Dit zou weg vallen als het verenigingsleven weg zou gaan in de
kleine kernen er is al genoeg weg gehaald in de kleine kernen . Dit zou de
doodssteek voor een aantal dorpen zijn . Moet dan alles naar Horst ???? Veel
mensen uit de kleine kinderen haken dan af ( voorbeeld de bibliotheken )
Zie mijn commentaar bij de voetbalclub. Zolang er mensen en middelen zijn kan het.
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En wat is 'recht hebben op'?
Zie mijn toelichting bij vraag 8
Zie vraag 8
Zolang de verenigingen nog bestaansrecht hebben, dus genoeg leden
Zolang er voldoende animo hiervoor is en anders fuseren met buur dorp
Geen recht, maar wel goed voor de gemeenschap mits ze zich ook regelmatig laten
horen. Regelmatig een concertje, en dan buiten zodat iedereen ervan kan genieten.
Idealiter wel, maar de maatschappij verandert en het is belangrijker om meer tijd
en aandacht te investeren in enkele goede verenigingen dan veel kleine
verenigingen die uiteindelijk toch niet toekomstbestendig blijken.
Idem vraag 8
Is niet altijd mogelijk.
Voldoende muzikanten voorhanden?
Zie hierboven; extra opmerking: in heel kleine dorpen leiden verenigingen vaak een
onstabiel bestaan. Ze kunnen sterker worden door samenwerking.
Zie vorige
Zolang een vereniging, zich zelf kan bedruipen dus bestaansrecht heeft, waarom
niet, maar, het moet niet zo zijn om koste wat het kost een vereniging te laten
bestaan. geld voor elke vereniging
Als deze zelfvoorzienend zijn indien te klein samenwerking zoeken
Als er onvoldoende leden zijn is dit niet haalbaar en is samenwerking een noodzaak
Een dorp heeft dat recht wel als er voldoende animo is. Muziek- en
sportverenigingen zijn de ziel van een dorp. Nodig voor de sociale samenhang.
Het is gewoon niet mogelijk in deze tijd dat ieder dorp alle verenigingen heeft. Het
is financieel nodig om te fuseren.
Idem vorige vraag; Een RECHT is een groot goed. Hier kunnen veel zaken aan
ontleend worden. Alle opties moeten open staan wanneer het slecht gaat met een
vereniging; Samenwerking, meer vrijwilligerstaken uitvoeren, enz. niet meteen met
opgeheven hand naar de gemeente komen.
Idem zie voetbalclub
Toevoeging komt ook de kwaliteit van een korps ten goede
Zie antwoord bij vraag 8.
Zie antwoord boven
Zie bovenstaand. Ook hier geldt de krachten bundelen.
Zie toelichting voetbalclub
Zij verenigingen die daadwerkelijk voor hun eigen belangen en financiele bijdrage
aan de kas spekken. Als zij hun eigen bestaansrecht recht willen behouden, steek
dan met zijn allen, de handen uit de mouwen. Neem een voorbeeld aan Hegelsom,
enigst dorp waar pit in zit.
Zijn niet genoeg inwoners en financien voor
Zou fijn zijn als dat zou kunnen, maar als het niet kan dan beter samenvoegen en
één goede club van maken
Nogmaals, je hebt niet het recht op een Harmonie of fANFARE. Veel dorpen kampen
met problemen, krijgen geen muzikanten. Veelal licht het aan de mensen leden en
bestuurders zelf. Ik ken dorpen waar het fantasties gaat met de muziekvereniging.
Vroeger was deze vraagstelling niet nodig, men was bij de voetbalclub en bij de
Fanfare anders was er niet. De mensen hebben te veel keuze, en willen er niets voor
doen.
Verenigingen moeten zichzelf bedruipen.
Wat is recht,als er niet genoeg muzikanten zijn kan er best samengevoegd
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worden,bevorderd ook de kwaliteit.
Zelfde verhaal als hiervoor
Zie de voetbalclub
Zie toelichting bij vraag 8
Misschien in de verre toekomst niet meer haalbaar.

(meerdere antwoorden mogelijk)

10. “Het is anno 2016 noodzakelijk dat kleine verenigingen
fuseren”

(n=533)
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Beter een goede dan twee halve
Dit kunnen ook verenigingen binnen een dorp zijn. Bijvoorbeeld muziekvereniging
met dansclub.
Dwingen is een groot woord, maar wanneer kleine verenigingen het hoofd niet
boven water kunnen houden moeten ze toch zelf naar oplossingen zoeken, een van
die oplossingen is meestal fuseren met een soortgelijke vereniging.
Maar wel met elkaar als kleine kernen en niet met het grote Horst of Sevenum. Dat
men dan ook een FLINK sport of cultuur accommodatie kan bouwen, zodat men
samen kan werken en ook een goede tijd vooruit kan.
Als het bij elkaar past
Als men op die manier de vereniging voor het dorp kan behouden, dan is dat een
van de oplossingen. Waarom niet?
Als verenigingen leden niet bij elkaar kunnen krijgen wel. Of als voorzieningen veel
te duur worden.
Als zelfstandig voortbestaan van kleine vereniging om welke reden dan ook niet
goed mogelijk is
Clubs moeten hun bestaansrecht ergens vandaan halen en niet alleen van subsidie.
Dit is niet altijd zo. Het is belangrijk dat ieder dorp iets `eigens`, n plek of vereniging
die niet met andere dorpen gedeeld hoeft te worden. Alle dorpen binnen Horst aan
de Maas hebben recht op hun eigen identiteit die ook ergens geuit moet kunnen
worden.
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Fuseren of samenwerken
Ja dat is waar. Samen zijn we sterk en financieel is het dan eerder haalbaar. Maar
als ze zelf de broek ophouden mooi zelfstandig blijven
Jammer genoeg wel. Om de dorpen leefbaar te houden is het dan wel van belang
om met enkele dorpen samen te werken en op ieder dorp iets te behouden.
Jazeker, anders is het niet meer financieel haalbaar
Maar niet ten kostte voor het groter maken van het verenigings leven in Horst.
Weer zoiets, horst probeert alles naar zich toe te trekken.....................!!!
Om krachten te bundelen en materialen te delen
Wordt veel te duur,dus samen staat men ook sterker
Ze hebben geen keuze
Zeker als het bestaansrecht daarmee wordt gecontinueerd.
Als een kleine vereniging rendabel is, hoeft men niet te fuseren. Hangt niet alleen af
van de grootte van een vereniging maar ook het soort van vereniging. Je kunt
verenigingen niet altijd met elkaar vergelijken.
Als er ander helemaal geen vereniging meer is lijkt mij dit wel een goede optie.
Dit is sterk afhankelijk per vereniging, indien een vereniging volledig zelfstandig
zonder subsidie kan functioneren is fuseren niet noodzakelijk. Indien de gemeente
of een andere partij subsidieert is het logische dat er verwacht wordt dat het
gemeenschap geld zo efficiënt mogelijk gebruikt wordt en niet bij meerdere kleine
clubs in de overhead kosten gaat zitten. Ik ben er van overtuigd dat elke club sterker
wordt van samenwerken, of dit fuseren moet zijn is afhankelijke van de situatie.
Het zal helaas schijnbaar wel nodig zijn...... maar waarom kon het vroeger wel
gewoon. ..... die clubs bestaan vaak al 50 jaar. :(
Ik denk dat het voor de vereniging soms een must is om te blijven voortbestaan. In
een kleine gemeenschap is de groep die mee(kan) doen vaak beperkt.
Je kunt ook fusern met andere gelijksoortige verenigingen uit eigen dorp: Harmonie
met zangkoor, mandoline,... Voetbal met korfbal ( is in Lottum als) en met tennis,
ponyclub,...
Kleine verenigingen hebben zeker nog wel bestaansrecht, maar een geschikte
accommodatie is vaak het probleem
Misschien in de toekomst.
T.b.v. continuïteit en kwaliteit ja. Nee als het om besparen van subsidie gaat.
Zie toelichting bij vraag 8.
Zo lang ze zichzelf bedruipen, moeten ze het zelf weten. Als ze (deels) van de
gemeente afhankelijk zijn ligt het aan de plaats en de mogelijkheden.
Alleen als ze onvoldoende leden of onvoldoende financiele middelen hebben.
Als een vereniging geen bestaansrecht meer heeft gebeurd dat vanzelf en het is dus
niet noodzakelijk dat dat bv opgelegd moet worden door gemeente
Als ze het zelf financieel kunnen redden zie ik daar de noodzaak niet van in.
Als ze niet willen fuseren kan dat, maar dan moeten ze zichzelf bekostigen.
Dat hangt volledig af van de vereniging en heeft niets met het jaartal te maken...
Ik weet niet of het meteen noodzakelijk is, maar ze moeten niet ten koste van alles
kleine verenigingen fuseren terwijl dit misschien ook voor de grotere verenigingen
telt.
Indien een vereniging zelfstandig kan en wil functioneren is dat prima. Stelling 8,9
en 10 hebben alle drie als uitgangspunt dat de gemeente bijvoorbeeld een
accommodatie faciliteert of subsidieert. In beginsel hoeft dit natuurlijk niet. Er zijn
voorbeelden van accommodaties en muziekverenigingen waarbij de gemeente geen
participerende rol heeft en enkel haar dienstverlenende functie een rol heeft.
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Is tegenwoordig geld het belangrijkste ??? Mi zijn er veel hogere waardes in het
leven .
Zolang ze zichzelf kunnen bedruipen meer of minder. Dorpskernen hebben juist
voor de eigen identiteit en samenhorigheid eigen verenigingen nodig.
Als de nood aan de man is komt dat vanzelf
Bij fusie haal je het `dorpseigene` weg, en je loopt gevaar dat de grotere
verenigingen allereerst de grote dorpen vertegenwoordigen en de kleine kernen
weer achteraan moeten sluiten
De dorpen liggen een eind uit elkaar. Fuseren zal vermindering betekenen. Dit heb
ik een tijd geleden meegemaakt toen ik nog in brabant woonde: de
tafeltennisvereniging kreeg na een fusie van gemeentes geen subsidie meer en
stopte. Slechts enkelen wilden 8km reizen om naar een andere vereniging te gaan.
Fuseren is een rage; elk dorp heeft recht op een kerk, een kroeg eigen verenigingen
(voetbal e.a.; fanfare/harmonie)
Ieder dorp heeft zijn eigen verbondenheid, zijn eigen mentaliteit /onderlinge band
en zijn eigen kennis in huis. Respecteer dat!
Wederom: als de mensen en middelen het toelaten kan een kleine vereniging heel
goed levensvatbaar zijn.
Die noodzaak wordt door die vereniging zelf bepaald
Is maatwerk. Kun je zo niet zeggen. Afhankelijk van situatie, ontwikkelingen enz.

(meerdere antwoorden mogelijk)

11. Welke vereniging heeft het goed voor elkaar in de
gemeente? Welke vereniging dient als voorbeeldfunctie voor
andere verenigingen?
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Alle clubs die voldoende leden hebben,hebben bestaansrecht
Apollo 68
Ben daar niet zo goed v op de hoogte!
Bij ons in het dorp is dat de voetbalclub, hopelijk ook een goede accommodatie op de grens van
beide dorpen.
Bij ons in het dorp verschillende verenigingen denk ik. Athos, Jong Nederland, Sparta,
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carnavalsverenigingen, etc.
Biljzartvereniging
Bridge club Horst
Brovoc
D,n dreumel
D'n Dreumel heeft het goed voor mekaar
Dan zou je veel meer info moeten hebben om daar een oordeel,over te hebben
De centraal gelegen sportvelden tussen Swolgen en Tienray.
De fanfare
De harmonie van horst
De merels
De Muziekvereniging
De muziekvereniging, die is voor jong en oud, een hobby voor het leven en heeft vooral een
sociale en culturele functie in het dorp ! Muziek is een bindende factor voor veel verenigingen,
denk maar eens aan carnaval, toneel, zangvereniging, evenementen, dorpsfeesten, lintjesregen,
serenades, enz.
De schutterij in Grubbenvorst
De vereniging die genoeg geld heeft om te bestaan .
De verenigingen in horst zelf
De voetbalclub
Dit zijn diverse verenigingen
Dit zijn talloze verenigingen in Horst ad Maas.
Een vereniging die geen geld van de gemeente krijgt is een goede vereniging. Onze hobby wordt
ook niet betaald van belastinggeld.
Elk dorp heeft het goed voor elkaar, ze doen het met veel liefde en met passie.
Elke vereniging heeft zijn eigen problemen en mogelijkheden. Van een voorbeeldfunctie lijkt me
geen sprake. Iedereen zal het probleem op zijn eigen manier moeten oplossen
Er zijn vele verenigingen die het goed voor elkaar hebben. oa. voetbal ver. Wittenhorst, de
hockeyclub, HOVOC volleybalclub, De Dreumel carnavalsclub, enz. enz.
Fanfare Broekhuizenvorst en Ooyen
Fanfare Broekhuizenvorsten Ooijen. St. Historische Kring Broekhuizen- BroekhuizenvorstVoetbalclub SVEB, Volleybalclub Brovoc, Jeugdfanfare BMBM
Fanfare Monte Corona Kronenberg
Fanfare St.Nicolaas Broekhuizen. Fanfare Hegelsum.Harmonie Horst. Fanfare America.
Fanfare, KBO, voetbal .Dagvoorziening dez draait op vrijwilligers
Fc united
Funpop
Fusie Korfbalclub de Merels samen met voetbalcub Melderslo
Geen idee, ik ben niet zo bezig met de verenigingen en ben ook nergens lid van
Geen oordeel
Hand boog vereniging in tienray
Handboogsportvereniging de Schutroe zij herbergen al drie binnenkort 4 verenigingen in een
clubgebouw
Harmonie (4x)
Harmonie St Joseph Grubbenvorst
Harmonie?
HCH
Hobbygilde
Hockeyclub
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Hosema
HoSeMa
Hovoc
HTC Horst tennisclub
HVR ze sporten kostendekkend. Leuke volleyvalverenuging voor volwassenen tot hoge leeftijd.
Hzpc
HZPC (2x)
HZPC,
HZPC.
Iedere vereniging doet op zijn of haar manier zijn best om alles goed te doen
Iedere vereniging heeft recht op zelfstandigheid. Gedwongen samengaan met een andere
dorpskern loopt mijns inziens een grote kans om na verloop van tijd een vertekend beeld te
geven van de vroegere eigen identiteit.
Ik denk dat elke vereniging een voorbeeld is.
Ik denk dat iedere vereniging zijn uiterste best doet om het allemaal goed voor elkaar te hebben,
denk dat geld, vrijwilligers en ledenaantallen vaak het knelpunt zijn. Ik denk dat ik daarom ook
niet over andere verenigingen kan oordelen. Ik ben zelf vrijwilligster en secretaris bij Jongeren
Gilde Sevenum en ik vind persoonlijk dat wij alles goed op de rit hebben. Denk dat we echter niet
meteen voor iedere vereniging als voorbeeld zouden kunnen dienen. Een sport of
muziekvereniging is namelijk weer helemaal iets anders.
Ik denk Sparta 18 in Sevenum
Ik heb geen specifiek voorbeeld.
Ik noem geen vereniging.

''' HEGELSOM 'N DORP WAAR PIT IN ZIT '''
Ik wil niet naar verenigingen op zich kijken, maar naar samenwerking tussen verenigingen. Als dit
vanuit de vereniging zelf komt is het prima. De gemeente moet dit niet op gaan leggen of
afdwingen.
Ik zou het niet weten . Het zijn er denk ik wel meerdere.
Imkervereniging Horst e.o.
In Melderslo de voetbalclub en korfbalver.
Jeugd
Jeugdcarnaval, een vereniging die draaiende word gehouden door de jeugd zelf wat al een dikke
duim waard is, met allemaal de neuzen dezelfde kant uit en voor hetzelfde gaan, daarbij tradities
in acht blijven houden en konstant blijven kijken naar zichzelf hoe ze bezig zijn.
JN hegelsom
Jong nederland (2x)
Jong Nederland
Jong Nederland & Scouting
Jong Nederland bv grote vereniging die veel acties doet en actief in de gemeenschap op vele
fronten. Hoor je weinig zeuren en in mijn ogen financieel gezond door de vele acties. Zie ook
verenigingen die veel zeuren en financieel ongezond zijn , maar ook weinig ontplooien om
gezond te worden. Staan alleen maar met de hand open
Jong nederland horst
Jong Nederland horst
Judo
Kbo (2x)
KBO afdeling Horst
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KBO St. Goar Meerlo
KBO St.Goar Meerlo
Ken niet alle verenigingen in de gemeente. Maar Tienraij - Swolgen is een goed voorbeeld.
Voetbal club, maar ook andere ver. groeien naar elkaar, door de gunstige ligging en de nieuwe
accemodatie
Kijk eens naar Velden!!!!
Kindervakantie werk


















Wandeldriedaagse
KinderVakantieWerk.
KJEM
KJEM Kronenberg, vereniging met gepassioneerde vrijwiligers.
Korf en voetbalclub melderslo
Korfbalclub Horst - Hegelsom
Korfbalverenigingen Meterik - Horst - Melderso
Meestal de muziekverenigingen
Melderslo, de voetbalclub en korfbalclub,
Meriko Vocaal
Meriko Vocal
Monte Corona
Muziekvereniging
MV Concordia Meterik
Ondernemersvereniging
OSV QUINTUS.
Oxalis























Wittenhorst
Oxalis
Peelrunners,
RKSV Melderslo
RKSV Melderslo met de korfbalclub DE Merels
RKSV Meterik die al sinds 2 jaar een samenwerkingsverband heeft met America. Je ontkomt er
niet meer aan
RKSV Wittenhorst
Rksv Witternhorst
Schutterij
Sparta (2x)
Sparta '18 (2x)
Sporting st
Sporting st
Sporting ST (6x)
Sporting ST is goed voorbeeld
Sporting st swolgen en tennisvereniging 't Löbke
Sporting ST, Oxalys en SV United.
Sporting st.
SV Melderslo
SV Melderslo.
Sv united
Sveb (2x)
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SVEB (4x)
SVEB > Broekhuizen/Broekhuizenvorst > waren hun tijd ver vooruit
SVEB, Sporting ST!
Tafeltennisvereniging Seta
Jongerengilde Sevenum
Tennisclub
Tennisclub Apollo.
V.C. Set Up en fanfare .
Vele !!
Vereniging die op eigen kracht de toekomst in kan.
Verenigingen die het goed voor elkaar hebben zijn vv Wittenhorst en Sparta'18, mede door de
ruimere financiele ondersteuning door gemeente dan andere verenigingen.
Verenigingsleven is heel belangrijk voor een dorp
Verschillende verenigingen zijn met de jeugdafdelingen al samen en dit zal in de toekomst ook
een keer met de senioren gaan gebeuren als er geen leden bijkomen.
Voetbal
Voetbal club Tienray Swolgen
Voetbal clubs met de jeugd
Voetbal vereniging Wittenhorst
Voetbal wittenhorst
Voetbalclub en korfbalvereniging swolgen/tienray
Voetbalclub en tennisclub Swolgen Tienray
Voetbalclub Melderslo
Voetbalclub sparta
Voetbalclub Sparta, Spinclub Sevenum
Voetbalclub Swolgen- Tienray- korfbal en hopelijk is de nieuwe school snel klaar
Voetbalclub Wittenhorst (2x)
Voetbalclubs wittenhorst/ sparta18 maar ook vele anderen
Voetbalclubs Swolgen en Tienray.
Voetbalvereniging Sporting ST
Voetbalvereniging van Melderslo
Vooral verenigingen die volledig op eigen benen staan, organisatorisch en financieel

Hockey club, H O V O C,
VV Hegelsom
Wittenhorst (13x)
Wittenhorst & HTC
Wittenhorst en HZPC
Wittenhorst en swolgen-tienray
Wittenhorst, en niet te vergeten de drie schutterijen van onze gemeente,
Wittenhorst, SVEB, Sparta 18
Wittenhorst.
Wittwnhorst (voetbal) en de Horster Hockeyclub
Zover ik kan zien staat Wittenhorst er zeer goed voor. Zowel qua accomodatie, financieel en
maatschappelijk
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11.1 Kun je hier een korte toelichting op geven?
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Aandacht voor de gemeenschap en steun aan zusterverenigingen binnen HADM
Aantal leden en volgens mij ook financieel
Actief ledenbestand, goede initiatieven voor binnenhalen geld (kapstokkenverhuur bijvoorbeeld,
met personeel door leden)
Al jaren een goede bestuurlijke opzet
Al meer dan 25 jaar geleden gefuseerd
Alle vrijwilligers leveren positieve bijdrage voor de gemeenschap
Allen zijn actief, een grote Familie, en een gezonde vereniging met veel Geld op de bank een
eigen clublokaal, en elke week geopend.
Alles goed voor elkaar, ook financieel
Alles prima geregeld en komt ook op voor de medemens
Als clubs kunnen draaien zonder subsidie maar wel via gemeente gesteund worden qua
accommodatie mogen van mij blijven in eigen dorp . Dit zodat ,zeker kinderen, niet al te ver
hoeven te fietsen om hier aan deel te nemen . Anders haken ze ws snel af en raken
gedemotiveerd, uitzonderingen daargelaten!
Bedruipen zichzelf en andere verenigingen
Beide goed georganiseerd.
Bij mijn weten nagenoeg zelfvoorzienend (geringe steun van de overheid in vergelijking van de
voetbalvereniging.)
Belangrijk is wel dat verenigingen c.q. organisaties elkaar opzoeken om te kijken hoe een
gezamenlijke toekomst er uit zou komen te zien.
Bestaat uit eigen middelen,team building
Bestuur heeft zaken goed op orde
Bestuur met mensen die elkaar weten te vinden en activititeiten breed organiseren. Geen
verwijten, elkaar helpen, leven en laten leven, gunnen.
Bij een muziekvereniging heb je niet die rivaliteit tussen de dorpen, zoals bij voetbal. Gewoon
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gezonde rivaliteit en samenwerking op cultureel gebied. Bij voetbal is veel meer agressie en
voetbal kost de samenleving veel meer geld dan een muziekvereniging!
Bloeiende vereniging met een positief banksaldo
Club belang op lange termijn is boven het eigen belang gesteld, zo hoort het.
De Fanfare stopte,en door de inzet van verschillende mensen,werd er een Muziekvereniging
opgericht,
De gemeente dient een voor alle verenigingen gelijk subsidiebeleid te voeren. En geen
verenigingen is stand houden die niet levensvatbaar zijn of die een hobbyclub vormen met
subsidie. Zonder een duidelijk sociaal belang geen subsidie!
De KBO en Dagvoorz.haalt de oudere uit de huizen
De leden en daaruit gekozen het bestuur bepalen of een vereniging het goed voor elkaar heeft
conform de eigen statuten en beleid. Een individu kan hierover een oordeel vormen maar kan dit
niet als generieke voorbeeldfunctie stellen. Uiteraard wel een mening hebben maar deze is
ondergeschikt aan de uitgangspunten van de vereniging.
Deze club heeft meerdere totaal verschillende disciplines met als enige overeenkomst dat ze
allemaal het zwembad gebruiken. toch presenteren ze zich naar buiten zo sterk als 1 club dat
veel mensen de diversiteit niet eens zien. Je zou dit kunnen vergelijken met een fusie van alle
sportclubs die gebruik maken van de sporthal.
Deze zijn tot een vereniging gefuseerd.
Dezelfde doelstellingen en samen nu een daadkrachtige vereniging.
Die 2 dorpen zijn inmiddels samen,
Sportpark ligt tussen bij de dorpen
Die hebben nog veel leden en jeugd, en gaan ook veel naar buiten met de boog, om op doelen te
schieten.
Die spelen al veel samen
Dit is nog een echte dopsklub die serenades en omlijstinggeeft aan elk dorpsgebeuren
Dit is toch nog een kleine vereniging, waar ze ze veel samen geregeld krijgen met vrijwilligers.
Dit zijn beide fusie verenigingen. Naar mijn idee beide goed lopende clubs.
Dit zijn verenigingen met een goed en actief bestuur en ledenbestand. Zij doen ook iets extra's
voor hun leden en de samenleving. Ook zijn ze financieel sterk.
Doen alles zelf.
Doen goed werk voor de dorpsgemeenschap
Doen het goed, prima velden en redelijk veel jeugd waar veel aandacht aan besteed wordt
Een grote vereniging heeft wat te zeggen.
Een school. twee dorpen. is goed zo
Een vereniging die geen geld van de gemeente krijgt is een goede vereniging. Onze hobby wordt
ook niet betaald van belastinggeld.
Er wordt heel veel georganiseerd om de ouderen bezig te houden er is voor iedereen wel iets
Fuseren al met Kronenberg voetbal elftallen
Fusie van 2 verenigingen welke echt tot een succes leidt. Misschien sportief wat minder maar de
dorpen komen steeds meer samen, de teams zijn succesvol gemengd en het is heel gezellig
Gaan al veel samendoen.
Gaan samen een fusie aan
Gebaseerd op eigen initiatief/ geen verplichtingen
Geen idee, ik ben niet zo bezig met de verenigingen en ben ook nergens lid van
Gezonde ver. met schitterende accomedatie .
Goed bestuur, doen er veel moeite voor, dus goede organisatie. Goede jeugdopleiding, kunnen
leden goed motiveren. Plezierige club, er wordt veel deelgenomen aan alle soorten
dorpsactiviteiten.
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Goed bestuur. Goede PR.
Goed georganiseerd, goed bestuur
Goede muziek, goede uitvoeringen
Goede organisatie
Goede organisatie (bestuur)
Goede organisatie. Veel kundige vrijwilligers
Goede organisatie/communicatie
Goede uitstraling en zeer betrokken
Heb n half jaar geleden deel mogen nemen aan een workshop door hun zelf in het leven
geroepen.
tbv de vereniging. Super initiatief
Hebben het goed voor elkaar
Hebben veel leden en ook de bestuur, leden en vrijwilligers werken goed samen.
Heeft gemotiveerde vrijwilligers, kinderen gaan er graag naar toe
Hegelsom is een klein dorp en toch heeft hun voetbalvereniging nog voldoende leden.
Het is belangrijk dat de gemeente, nu ze met subsidiebeleid en accomodatiebeleid bezig zijn, dit
in zijn geheel voor alle dorpen bekijken voordat er besluiten genomen worden. Het moet een
integrale afweging zijn. Niet zoals met de kunstgrasvelden, twee verenigingen kunstgras geven
en een jaar later erachter komen dat er teveel sportvelden zijn.
Het zit van groot tot klein goed in elkaar.
Hier hoor je nooit negatieve dingen over.
Hoort nu eenmaal in de gemeenschap
Ik ben niet genoeg bekend met de verenigingen maar er zullen best wel meer verenigingen zijn
die een voorbeeldfunctie hebben.
Innovatief, denkend aan de toekomst
Integratie sporters Swolgen / Tienray is perfect
Ja
Ja, maar neem zelf eens de moeite om hier een antwoord op te vinden.

Als je, je zelf aangesproken voelt, geef dan je eigen ogen , dan eens de kost.
Klein dorp. Veel inzet en enthousiasme en goede kwaliteit.
Kleinschalig, goed georganiseerd, grote betrokkenheid en een prima bestuur.
Kom kijken op het sportpark
Komen uit Kronenberg en weten zich landelijk op de kaart te zetten waarbij ook muzikanten uit
andere dorpskernen meespelen. je hoeft daarvoor echt niet te fuseren omdat afstand geen
belemmering meer hoeft te zijn om iets gezamenlijks op te pakken. Een fusie gaat vele stappen
verder inclusief verlies van ieders eigen identiteit. Zo'n zelfde vraag zou je dus ook aan de Horster
politieke partijen kunnen voorleggen, dat zijn immers ook verenigingen. Ik zie SP-CDA-PvdA, D66
en Essentie echt niet als één partij (vereniging) opereren. Zou wel gemakkelijk zijn en
kostenbesparend maar ook hier speelt de politieke kleur en denkwijze een te grote rol. Dat heet
dus identiteit..
Krachten bundelen
Kunnen we ons mooie sportpark betaalbaar houden
Leeft en geeft veel publiciteit
Ligt super centraal voor beide dorpen
Lopen goed qua leden en er worden regelmatig activiteiten georganiseerd.
Maatschappelijk sterk.
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Meer bewoners, leden van kerndorpen, en alles wordt naar horst zelf toe getrokken
Meer subsidie geven
Meerlo en Wanssum ligt wat moeilijker door dat het over twee gemeentes gaat. Van wege de
subsidie mogelijk heden zullen andere ver. niet snel voor een samenwerking met ver. in
Wanssum kiezen, en ook de afstand speelt mee.
Minder kosten
Mooi complex voor twee dorpen,die door de ,,oude garde voor onmogelijk werd gehouden.
Mooie gezellige vereniging
Mooie plek, goed gebouw in eigen beheer, actieve leden
Mooie samenwerking tussen voetbal en korfbal, evengoed in eigen dorp, eigen locatie
Nvt
Nee
Nee, die staat al hierboven.
Nee.je kunt verenigingen niet met elkaar vergelijken
Neen
Niet gewacht tot het mis ging of tot de totale leegloop maar op tijd met elkaar aan tafel gaan
zitten.
Niet hierop, maar wel op het feit dat ook muziekgezelschappen door de vergrijzing
geconfronteerd worden met de noodzaak tot fuseren met zusterverenigingen uit andere dorpen
. Het is niet de vraag of, maar wanneer...
Nodig je uit op een clubavond
Nog steeds levensvatbaar. Al werken we met de jeugd wel meer samen met andere verenigingen
Omdat we hier gewoon veel goede verenigingen hebben.
Omvangrijke verenigingen waar veel aandacht is voor de jeugd
Op tijd samen gegaan met 2 verenigingen. Zodoende voldoende leden
Organisatorisch zit de vereniging goed in elkaar en de samenwerking met de korfbalvereniging is
professioneel.
Prima alternatief om beide kernen leefbaar te houden en dat het betaalbaar blijft.
Prima organisatie, doet erg veel voor haar jeugdleden. is laagdrempelig qua contributie
Prima, uiterst royale accommodatie, onafhankelijk van gemeente. Zit rekening houdend met naar
verwachting minder leden in de nabije/ verdere toekomst wel heel erg ruim in haar jasje
Qua ledenopbouw, qua accommodatie, qua sponsoring
Reeds in 1995 gefuseerd met buurdorp.
RKSV Meterik die al sinds 2 jaar een samenwerkingsverband heeft met America. Je ontkomt er
niet meer aan
Samenwerken
Samenwerken is een must.
Situering van de club en de kwaliteit van accommodatie.
Snelgroeiende vereniging. Gespitst op meerdere onderdelen. Dus meer doelgroepen. Goed voor
het voortbestaan van de vereniging. Vanuit alle kernen bereikbaar.
Steken handen in eigen zak en zijn erg actief.
Sterk gericht op het eigen dorp, zonder inbreng van andere dorpen. Actief en ondernemend.
Te klein dus fuseren.
Timmert aan de weg; niet alleen op voetbalgebied: zeer sociaal.
Top had geen spelers genoeg verouderde accomodatie en swolgen het zelfde en dan de
korfbalclub erbij zeer goede oplossing zo
Twee dorpen zijn al gefuseerd
Twee sporten die elkaar hebben gevonden op gebied van samenwerken.
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Uit vier verenigingen ontstaan. alle vier geen grote jeugdafdeling meer maar door de fusie weer
een complete vereniging die het goed doet. op sportief niveau en als vereniging.
Uitstraling naar elke leeftijd
Vaak aantreden
Valt niemand lastig en vraagt niet om geld, maar levert wel een bijdrage.
Veel activiteiten en daarom? veel leden
Veel eigen werkers en vrijwilligers
Veel in eigen beheer
Veel jeugd
Veel leden uit allerlei dorpen om ons heen.
Veel leden, veel vrijwilligers.
Veel vrijwilligersinzet
Vereniging groeit nog steeds, tegen de verdrukking in.
Vereniging met een eigen vooruitblik.
Verenigingen die actief inspelen op problemen en kansen. Niet afwachten maar doen.
Verenigingen doen samen met kantine.
In Grubbenvorst nieuwe kantine tennisclub naast versleten kantine voetbalclub. Waarom niet
samen iets nieuws gebouwd!!! Over een paar jaar subsidie voor renovatie voetbalkantine.
Verspilling gemeensschapsgeld!!!
Voldoende leiding en goed ingespeeld op de privatisering.
Voor speciale feestdagen zijn zij er altijd
Vooruitstrevend, eigen initiatieven (of je het er mee eens bent of niet). Goede PR. Goed beleid.
Werken al 5 jaar samen. Gaat goed.
Werken al met anderen samen
Wittenhorst, doet het goed in het algemeen, en de drie schutterijen draaien ook prima.
Worden financieel veel beter ondersteund door de gemeente, krijgen meer middelen
Ze organiseren veel en goed
Zie 11
Zie boven (3x)
Zie bovenstaand antwoord.
Zie hierboven (2x)
Zie vorig antwoord
Zie vraag 11
Zij bundelen hun krachten, zijn actief in meerdere kernen, zijn innovatief en hebben een goede,
professionele en betrouwbare uitstraling
Zij hebben met vereende krachten van onderop iets moois gerealiseerd
Zij kunnen zelf redden zonder subsidies
Zij willen ons dorp leefbaar houden met eigen voorzieningen.
Zijn al gefuseerd
Zijn bloeiende verenigingen.
Zijn gefuseerd met korfbalclub, en zodoende een grote vereniging geworden.
zijn gefuseerd met korbalclub, en deze zijn met de
AI zelfs in de zaal hoofdklasse geworden.
Zijn goed bezig op alle fronten.
Zijn proactief, sociaal bezig en denken vooruit
Zo kunnen de clubs blijven bestaan
Zolang als een vereniging zelf genoeg geld heeft om te bestaan , is het toch prima om die aan te
houden .
Maar als er jaarlijks veel geld bij moet zouden ze moeten stoppen.
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