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Bijeenkomst Baarlobby 5 maart 
 

Agenda 

 

1. Korte recap vorige bijeenkomst – POST-IT 

2. Presentatie visiedocument tot nu toe 

3. Gezamenlijke dialoog over de inhoud presentatie 

4. Vragenrondje 

 

Aanwezig: 

• LTC Tonido: Erik Janssen, Koen Hendriks 

• VV Baarlo: Jules Dorssers, Bram Ebus, René Janssen, Edward Smedts 

• VV Tupos: Paul Rood 

• GV Alcides: Suzan Hermans 

• Fanfare Eendracht: Marcel Kleinen, Petra Linders 

• Basisschool de Diamant: Moniek van Aarssen 

• Hoera Kindercentra: Marion Oomen 

• Vorkmeer: Karen Selen 

• Dorpsoverleg Baarlo: Astrid Görtz, Miriam Lormans 

 



Stand van zaken verenigingen/onderwijs d.d. 

5 maart 
VV Tupos 

1. Werving bestuursleden hot item, terugloop aantal benodigde vrijwilligers 

2. Sponsoring loopt goed en is goed opgepakt 

3. Visie naar omliggende binnensportverengingen qua activiteiten 

 

GV Alcides 

1. Seniorengroep staat onder druk. Trainers vragen/geld. Dit is niet te doen voor deze club; 

2. Geen wedstrijdteam meer 

3. Tekort aan trainsters 

4. Gebundelde krachten met VV Tupos qua activiteiten 

5. Samenwerking met gymnastiekvereniging Kessel gestopt 

 

VV Baarlo 

1. Visie op langere termijn is de 1e prioriteit 

2. Werken aan kwaliteit 

 

LTC Tonido 

1. Nieuw bestuur  na brandbrief voormalig bestuur (na afgelopen ALV een 5-tal nieuwe bestuursleden) 

 

Fanfare Eendracht 

1. Aangesloten bij Baarlobby 

2. Waren hun eigen identiteit verloren, hier hard aan gewerkt.  

3. Financieel gezond. Doen veel activiteiten om middelen binnen te halen. Dit vraagt een hoop commitment van leden 

4. Fanfare valt ook onder Stichting muziekverenigingen Peel en Maas 

 

Basisschool de Diamant 

1. Onderzoek naar huisvesting is bezig. Locatie Sprunklaan wordt sowieso afgestoten. 2 resterende opties onderzocht 

2. Onderdeel van Dorpsontwikkelingsplan goede zaak. Verbinding onderwijs/kinderopvang en verenigingen opgenomen. 

 

Hoera kindercentra 
1. Eerste maal aangesloten. Idem als de Diamant. 

 

 



 

Aantekeningen punten op post-IT blaadjes afkomstig uit de eerdere 

sessies: 
  

1. Sportaanbod / diensten 

Combinatieaanbod – BSO activiteiten – aansluiten op onderwijs curriculum – combi lidmaatschap – 

vernieuwend sportaanbod – senioren – chronisch geblesseerden – integraal kind centrum – gezamenlijke 

organisatie – organisatie activiteiten -  éénduidig politiek standpunt – dienstverlening richting leden – cultuur – 

jeugd – onder -en naschools verenigingsaanbod 

  

2. Accommodatie / voorzieningen 

Vernieuwbouw basisschool de Diamant/Hoera kindercentra (Hertog van Gelrestraat/onderbouw), uitbouw 

basisschool de Diamant (Sprunklaan\bovenbouw) of gehele nieuwbouw, centraliseren ontmoetingsplek voor 

jong en oud – centrale inkoop – sportcomplex delen met ondernemers – voorzieningen de Meeren – aansluiting 

op bestaande sport en beweegaanbod – open sportpark – gezamenlijke accommodatie – indoor, outdoor, combi 

– sportvoorziening jeugd – schoolaccommodatie is sportaccommodatie – combineren sport/welzijn/zorg en 

leisure 

  

3. Personeel / vrijwilligers / organisatie / netwerk  

Gezamenlijke werkgroep – eenduidig normen en waarden beleid – veilig verenigingsklimaat – samen 

organiseren verschillende activiteiten/ sporten – bundelen bestuurstaken – uitwisselen algemene vrijwilligers – 

kennis en expertise deling - vrijwilligerscentrale – studenten involveren   



 

Aantekeningen punten op post-IT blaadjes afkomstig uit de eerdere 

sessies 
 
4. Promotie / communicatie 

Verbinding naar dorpsoverleg en DOP – platform Baarlobby – verbinding politiek – gezamenlijk communiceren – 

subsidiebeleid – gezamenlijke sport en activiteitenkalender – sportactiviteiten voor iedere doelgroep – 

gezamenlijke open dag – OMNI toernooi – combinatie Volksfeesten – Brand logo Baarlo Vitaal – gezamenlijke 

website 

  

5. Prijs/ financiën 

Gezamenlijke inkoop/middelen  – duo contributie – gezamenlijke sponsor / netwerkbijeenkomst –  

Grote clubactie – crowdfunding acties – financieel laagdrempelig aanbod – vraagbehoefte bundelen -  

  

6. Maatschappelijke rol 

Pedagogische ondersteuning – integreren migranten / staatshouders – leven lang sporten en bewegen – elk 

kind is lid van een sportvereniging – voor iedereen een passend aanbod 

  

Quick winsten  

– commitment – toekomstvisie/scope – basisplan – gezamenlijke inkoop – 

Kostenbesparing – gezamenlijke sponsoring / netwerkavond – genereren inkomsten verenigingen  

Aansluiting vinden op thematieken onderwijs – behartigen >1200 leden -  



 

 

 

 

Visiedocument  voor de (sport)vereniging  

van de toekomst  
 

‘Van tradities naar ambities’ 

 

Uitkomsten projectgroep ‘Baarlobby’  

 

 

5 maart 2018 
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INLEIDING   
- WAT IS DE AANLEIDING? - 

 

 

 

Onze samenleving veranderd snel. 

Steeds meer (sport)-verenigingen hebben het moeilijk.  

 

Chronisch vrijwilligerstekort, moeizaam functionerende kaderbesturen, 

financiële tekorten, achteruitgang in kwaliteit van accommodaties en 

begeleiding, minder sponsoring, leden die afhaken…etc. 

 

Het zijn voorbeelden waar elke vereniging mee te maken heeft en wat  

binnen nu en enkele jaren grote gevolgen kan hebben voor het  

Baarlose verenigingsleven.  

 

 

Dat betekent dat we de (sport)vereniging opnieuw moeten uitvinden!   
 

 

 

 

 

 



 

. 

INLEIDING   
- WAT IS DE BELOFTE? - 

 

 

De belofte van deze projectgroep is het realiseren van een 

samenwerkingsverband bestaande uit (sport)verenigingen en 

maatschappelijke organisaties die zich samen inzetten voor de kwaliteit van 

een vitale en sociale gemeenschap in Baarlo 

 

 

Daarbij dienen naast sport functies als welzijn, onderwijs & buitenschoolse 

opvang, gezondheid, recreatie en toerisme een goede plek  

te krijgen in onze samenleving 

 

  

Door samen te werken worden middelen en expertise gebundeld om 

maatschappelijke ambities wensen vanuit de gemeenschap waar te maken. 
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AANPAK 
- WAAROM DEZE PROJECTGROEP? - 

 

 
Met deze projectgroep willen we komen tot een gezamenlijk 

manifest/’mindset’ 

 

Een manifest of handvest is een beknopte, meestal puntsgewijze, weergave 

van de stand- en/of uitgangspunten van een groep 

 

 

We zoeken bij het realiseren van maatschappelijke opgaven nadrukkelijk de 

samenwerking met anderen.  

 

Hierbij willen we bevorderen dat (sport)-verenigingen eigen initiatief nemen, 

gezamenlijk initiatief nemen, anderen betrekken, partijen verbinden, kennis 
en informatie delen en in dialoog gaan 
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AANPAK  
- WELKE PARTNERS ZIJN ER INMIDDELS BETROKKEN? - 
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VISIE   
- WAT IS ONS TOEKOMSTBEELD? – 

 

In de nabije toekomst weten (sport)-verenigingen leden en overige 

belanghebbenden duurzaam aan zich te binden. Er is sprake van een hogere 

bezettingsgraad van multifunctionele sportparken. Verschillende functies 

(bijv. leren, ontmoeten, recreëren) en sporten worden hier verbonden.  

 

Naast de sportfaciliteiten zijn er voorzieningen voor ouderen, opvang voor 

kinderen, leer- & werkplekken, mogelijkheden voor sociale activiteiten en 

voorzieningen voor revalidatie en zorg. Bij de (sport)vereniging van de 

toekomst kan iedereen meedoen. Jong en oud hebben de kans zich te 

ontplooien op zowel sportief als maatschappelijk vlak. De (sport)vereniging 

van de toekomst zien wij als het centrum van de gemeenschap. 

 

De multifunctionele (sport)vereniging van de toekomst is gehuisvest in een 

duurzame accommodatie. Deze accommodatie is een inspiratie voor leden en 

bezoekers. Deze manier van huisvesting is niet alleen financieel aantrekkelijk 

voor verenigingen, maar is simpelweg een plek waar je graag wil zijn. 
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AMBITIES   
- WAT IS ONS ACHTERLIGGEND DOEL? – 

 

 

1. Meedoen en het verenigingsleven bevorderen 

 

2. Gezondheid bevorderen door te bewegen 

 

3. Talenten ontwikkelen, presteren en leren door te spelen 

 

4. Versterken zelfvertrouwen, eigenwaarde en zelfredzaamheid 

 

5. Slim, efficiënt en professioneel samenwerken 
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PEILERS 
- ONZE AANDACHTSPUNTEN – 

 

 

1. Realiseren ambities 
Deelnemende partijen onderschrijven kansen en mogelijkheden voor een sterke 

verbinding binnen de Baarlose gemeenschap. Partijen werken samen aan de 

totstandkoming hiervan en maken middelen en energie vrij om deze gezamenlijke 

ambities te realiseren. 

 

2. Duurzame samenwerking 

Opbouwen van een duurzame samenwerking tussen verenigingen en onderwijs met  

een open houding waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Gezamenlijk 

opgestelde plannen vanuit een gedeeld belang welke draagvlak geven binnen de 

afzonderlijke organisaties.  

 
3. Coördinatie en kennisdeling 

De initiatiefnemers willen gezamenlijk werken aan een geïntegreerde afstemming, 

keuzes en visievorming met als beoogd resultaat concrete plannen en activiteiten, 

die in gezamenlijkheid of door de afzonderlijke partners tot uitvoering kunnen worden 

gebracht.  
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PEILERS 
- ONZE AANDACHTSPUNTEN? – 

 

4. Communicatie 
Een veilig, actief en bloeiend verenigingsleven is van belang voor een vitale 

samenleving en iedereen kan hieraan een steentje bijdragen in de realisatie van de 

gezamenlijke ambities. Initiatieven en participatie van burgers, maatschappelijke en 

toeristische organisaties worden daarom gestimuleerd.  

 

5. Ambassadeurschap  
De ontwikkeling en realisatie van een vitale en toekomstbestendige samenleving is o.a. 

afhankelijk van de maatschappelijke betekenis ervan. Partijen dragen vanuit hun 

eigen expertise en situatie en de samenwerking in het gezamenlijke platform deze 

betekenis uit en vervullen daarmee als ambassadeur voor Baarlo als aantrekkelijke 

woon, werk, leef- en recreatieomgeving. 
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DOELSTELLINGEN 
- HOE WILLEN WE DIT BEREIKEN? - 

 

1. Lokaal en integraal organiseren van sportverenigingen 
      Op gemeentelijk niveau zijn de gemeente en de lokale sportverenigingen op elkaar    

      aangewezen. Het zou voor de hand liggen dat de lokale politiek (sport)verenigingen in de   

      positie brengen om volwaardig en gelijkwaardig aan tafel te zitten met partners, zowel      

      op het gebied van de sport, de topsport als van de maatschappelijke organisaties 

 

2.  Professionaliseren van de (sport)vereniging 
      In de toekomstige (sport)vereniging zijn bestuursleden geworven op hun specifieke  

      kwaliteiten, waarbij tevens aandacht is voor een goede synergie tussen de leden van  

      het bestuur. De totale uitvoering van de vele vrijwilligerstaken en de procedures zijn 

professioneler georganiseerd 

 

3. Verzelfstandiging van de verenigingsondersteuning 

     Organisaties voor verenigingsondersteuning zouden verzelfstandigd moeten zijn. Dan   

      staan ze dichter bij de sportverenigingen, hebben ze een cultuur die bij hen past, zijn    

      ze onafhankelijk en treden ze op als vertegenwoordiger en belangenbehartiger. Zij  

      slaan bruggen met gemeentelijke afdelingen, de topsport, (sport)opleidingsinstellingen,  

      sportbonden, maatschappelijke organisaties, fondsen-organisaties, woningcorporaties,  

      het bedrijfsleven etc. 
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DOELSTELLINGEN 
- HOE WILLEN WE DIT BEREIKEN? - 

 

 

3. Transitie naar de ‘nieuwe (sport)-vereniging’ 
       Een ‘Masterplan’ beoogt de ontwikkeling van de traditionele (sport)vereniging naar de   

       ondernemende, nieuwe sportvereniging: een vrijwilligersorganisatie die middenin de  

       samenleving staat; die beschikt over voldoende en competente bestuurders, een goede  

       organisatie van het vrijwilligerswerk en die zich vertegenwoordigd weet door een  

       eigen lokale belangen- en ondersteuningsorganisatie.  

 

3. Nieuwe vormen van financiering  
      Het beter efficiënt benutten van budgetten voor de versterking van 

(sport)verenigingen. Gemeentes vanuit het sportbeleid en jeugdbeleid en de Provincie 

vanuit de pijlers (sport)-)opleidingen en culturele sector: de (sport)vereniging als 

maatschappelijk erfgoed. 
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ACTIEKALENDER 
- HOE GAAN WE DIT WAARMAKEN? – 

 

 

ACTIES 2018 (NA 21 MAART) 

  

• Manifest definitief afronden  

• Vergaderschema bepalen (streven is max. 1 x per 2 maanden) 

• Openbaar maken manifest – politiek – Dorpsoverleg Baarlo e.a. 

• Werkgroepen formeren per thema    

• Actiekalender bepalen en deadlines vaststellen 
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TENSLOTTE 
- VRAGEN / OPMERKINGEN? 
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