Vrijwillersdag 2018
Thema: Binden en Verbinden
Centrale vraag:
Hoe binden we mensen aan de vereniging en hoe kunnen we de verschillende verenigingen met
elkaar verbinden?
1. Kunnen we verbinding zoeken met andere verenigingen en hoe ziet dat dan uit?
-

Verenigingsavond jaarlijks handhaven.
Activiteiten met elkaar afstemmen, denk hierbij aan een gezamenlijke jaarkalender die je
op facebook pagina van Ubachsberg plaats maar ook in hard copy uitgeeft.
- Over en weer deelnemen aan activiteiten. Je gezicht laten zien bij andere
verenigingsactiviteiten, elkaar helpen bij activiteiten.
- Er is hulp van de gemeente nodig om de verbinding tussen verschillende verenigingen tot
stand te brengen. Denk hierbij aan contactgegevens.
- Elke vereniging vaardigt iemand af voor periodiek overleg. Dit ten bate van jaarplanning,
doornemen alle activiteiten.
- Als voorbeeld wordt een aantal keren KinderVakantieWerk genoemd.
Samenvattend:
Ja er kan verbinding gezocht worden met andere verenigingen. Er is met name behoefte aan
afstemming met elkaar op het gebied van activiteiten agenda. Van de gemeente wordt een
inspanning gevraag op het gebied van contactgegevens van de verschillende verenigingen.
2. Kunnen we samen met andere verenigingen nieuwkomers in het dorp verwelkomen? Hoe
ziet dat dan uit? (doel: nieuwkomers bekend maken met de verschillende verenigingen en
uitnodigen om deel te nemen aan het verenigingsleven.)
-

Gemeente maakt welkom pakket voor nieuwkomers met flyers over de verschillende
verenigingen, informatieboekje, presentatiegids met inschrijfformulieren.
Gezamenlijke info avond door de verenigingen voor nieuwkomers.
Buurtverenigingen voeden met info door de verschillende verenigingen.
Op school werven door opnieuw invoeren van oefen training door voetbalclub.
Info blad voor Ubachsberg.
Introductie boekje van de verschillende verenigingen waarbij nieuwkomers wordt
aangeboden om kennis te maken met de vereniging. De training-, repetitietijden en
locatie hierin opnemen.

Samenvattend:
Er zijn genoeg ideeën om nieuwkomers sneller bij het verenigingsleven te betrekken, hier wordt wel
uitdrukkelijk een inspanning van de gemeente gevraagd.
3. Zijn er activiteiten die samen met andere verengingen opgepakt kunnen worden? Zo ja,
welke?
- Zeskamp
- KinderVakantieWerk
- Koningsdag
- Jeu de boules
- Koningsvogelschieten
- Wandeling
- Kinderactiviteiten
- Opening voetbalseizoen

-

Schuttersdag
Zeskamp voetbal wordt zeskamp Ubachsberg inclusief schutterij en fanfare organiseren.
Nieuwjaarsborrel houden in Multi Functioneel Centrum
Een soort spellen dag/verenigingsdag die rouleert per jaar.

Samenvattend:
Er worden genoeg ideeën geopperd om activiteiten samen met andere verenigingen te organiseren.
Er is nog geen idee over verdere uitwerking, verdeelsleutels contact leggen met andere verenigingen
enz.
4. Is de verbouwing van de fanfarezaal tot multifunctioneel centrum een kans of een
bedreiging?
- Met name een kans om contacten te leggen.
- Voor RKSB ook een mogelijkheid om de playbackshow te organiseren gezien de verkoop
van het laatste café.
- Dit is afhankelijk van wie de beheerder wordt.
- Geen kans, geen bedreiging.
- Er is weinig bekend over het Multifunctionele Centrum.
Samenvattend:
Het wordt niet als kans of bedreiging gezien, er is nog weinig bekend over het gebruik van het MFC.
Welke kosten zijn eraan verbonden, hoe vindt afstemming over activiteiten plaats enz. Vanuit de
groep geeft één iemand toelichting. Er blijkt een gebruikersoverleg te zijn waar een ieder aan kan
deelnemen. Dit verhelderd niet zoveel omdat vanuit de aanwezige groep niemand bekend is met het
gebruikersoverleg, de punten die daarin besproken worden, zouden moeten worden teruggekoppeld
aan elke vereniging.
5. Zijn er deelnemers aan deze dag die in de toekomst hier iets in willen betekenen?
- Nieuwe leden of de ouders daarvan benaderen voor vrijwilligerswerk.
- Compenseer de kosten die vrijwilligers maken.
- Eerst meer duidelijkheid over de inhoud.
- Meer mensen/vrijwilligers/ groter pool i.p.v. meer laten doen door kleine groep (huidige
groep).
- Een aantal namen worden bij deze vraag genoemd maar zal ik nu niet noemen.
Samenvattend:
Er is behoefte aan meer vrijwilligers, er wordt vaak een beroep gedaan op de bestaande vrijwilligers,
probeer dat uit te breiden. Een aantal mensen geven aan dat ze het logisch vinden om als ouders van
jeugdspelers taken op te pakken die de jeugd ten goede komt.
Opmerking vanuit een deelnemer:
Voordat je aan de slag gaat met het verbinden met andere verengingen zorg ervoor dat de taken van
de jeugdcommissie goed verdeeld zijn. Hieromtrent zijn zorgen.

