Goede dag contactpersonen,

Bijgesloten vinden jullie de notulen van de laatste vergadering werkgroep behoud verenigingen.
Ik stuur deze informatie nu naar alle verenigingen, omdat jullie allen ook benaderd zijn om
contactformulieren op te sturen, dus dan weten jullie nu de laatste stand van zaken. Ik zal dit ook
verder toelichten tijdens onze eerstvolgende dorpsraadsvergadering op 18 maart.
Let op: zaterdag 16 maart wordt er bij voldoende animo een gratis workshop georganiseerd
speciaal voor de verenigingen door de LEV Groep, voor een uitgebreidere uitleg zie hieronder.
Notulen woensdag 6 februari
Aanwezig:
 Isabelle Rudolf (TC Helenaveen)
 Serge Ottenheim (RKSV Helenaveen-Griendtsveen)
 Josanne de Graaf (Jeugdwerk)
 Paul Cuijpers (Wilona)
 Christiaan Maessen (Peelfeesten)
 Sandra van Cauwenberghe (Take-Off Young)
 Kees Leenders (Dorpsraad)
 Joost Douwes (LEV Groep)
 Ronald Scharroo (LEV Groep)
Afwezig:
 Andre Joosten (Zorgcoöperatie)
 Roger Maessen (Peelpluimen)
Hieronder volgt een korte uiteenzetting wat er besproken / afgesproken is:
Onderwerp 1: Verbeteren zichtbaarheid verenigingen
Doel is dat alle verenigingen zich uniform en beter presenteren (zichtbaar worden voor gemeenschap)
en dat ook duidelijk is waar de verenigingen nog behoefte aan hebben. We maken hier een actueel
boekje van en plaatsen alles op de site van de dorpsraad. Verenigingen zijn verantwoordelijk om dit
up to date te houden.
Ontvangen contactformulieren:
1. Toneelvereniging
2. Carnavalsvereniging
3. Voetbalvereniging
4. Muziekvereniging Wilona
5. Tennisvereniging
6. Stichting Peelfeesten
7. Peelbascule
8. Hejoka (jongeren kamp Helenaveen)
9. Take off young
10. MC the Freewheelers
11. Helenaruiters
Nog te ontvangen contactformulieren van aangeschreven verenigingen:
1. Jeugdwerk
2. Zorgcoöperatie
3. Stichting Ziezo
4. KBO
5. Biljartvereniging
6. Country line dance

Acties:
 Iedereen neemt contact op met de verenigingen die nog niet gereageerd hebben. Ook oproep
aan de anderen om dit breed uit te dragen, opdat iedereen gaat reageren. Doel is om begin
maart 100% terugkoppeling te hebben, zodat we vanuit de Dorpsraad dan een boekje samen
kunnen gaan stellen.  Deze notulen zijn nu gestuurd naar alle verenigingen, dus hopelijk
leidt dit ook tot extra contactformulieren 
 De verenigingen vullen deze standaard format. Verenigingen geven ook op welke
“vacatures” ze hebben.
 Kees stuurt de ontvangen formulieren met een opzet waar de inleiding van het boekje aan
moet voldoen naar Isabelle, haar vriend maakt er dan een mooi geheel van, dat dan kan
worden beoordeeld tijdens de volgende vergadering.  Vandaag gemaild.
Onderwerp 2: Betrokkenheid nieuwe bewoners vergroten
Doel is om alle nieuwe bewoners te betrekken bij het verenigingsleven om zo meer leden / vrijwilligers
en bestuursleden te werven, maar ook om ze welkom te heten en meer te verbinden bij het dorp.
Bedoeling is om als gemeenschap (de verenigingen) langs de deuren te gaan en niet te wachten op
het initiatief van de bewoners zelf. Inmiddels is er een lijst opgesteld met nieuwe bewoners die
benaderd kunnen worden. Doel is om begin april het boekje met daarin alle informatie deur aan deur
rond te brengen en het aan de nieuwe bewoners persoonlijk te overhandigen met een positief
begeleidend praatje.
Acties:
 Volgende vergadering (27 maart) gezamenlijk bepalen wie bij welke personen een bezoekje
gaat brengen en welk verhaal we dan willen vertellen (feitelijk gelijk aan inleiding van boekje
waarin alle verenigingen zich voorstellen).
 Boekje huis aan huis rondbrengen (ook Belgenhoek, Sevenumseweg, Kanaalstraat)  begin
april
Onderwerp 3: Informatie inwinnen
Veel dorpen lopen tegen dezelfde problemen aan. Maatschappij is aan het veranderen. Kunnen we
niet leren van anderen? We hoeven het wiel niet helemaal zelf uit te vinden.
Ronald Scharroo van de LEV groep verzorgt trainingen en workshops op het gebied van
vrijwilligerswerk. Hij heeft zich afgelopen woensdag voorgesteld en samen met de werkgroep de
huidige problematiek besproken. Wij staan hierin niet alleen. De landelijke trend is een afnemend
verenigingsleven met steeds meer activiteiten met minder vrijwilligers (kannibalisme). Je zult dus
bewust beleid dienen te ontwikkelen om je vrijwilligers maar ook je leden te behouden. Meer gericht
op taken die passen bij de vrijwilliger, dus maatwerk. Zorg ook voor voldoende roulatie door
vervanging van bestuur door rooster van aftreden, daarmee hou je het bestuurswerk afwisselend.
Er bestaat bij LEV een mogelijkheid tot het volgen van een masterclass “Hoe bestuur ik een
vereniging”. Die bestaat uit 6 tot 8 bijeenkomsten met huiswerkopdrachten (digitaal) over verschillende
onderwerpen met aan het eind een stage van 4 maanden bij een bestuur.
Dit gaat wellicht voor onze verenigingen wat ver, vandaar dat we hebben afgesproken dat Ronald op
zaterdag 16 maart van 09 tot 12 uur een workshop zal geven in de Gouden Helm.
Let op:
Deze workshop is voor alle Helenaveense verenigingen en zal enkel bij voldoende animo
doorgaan. Graag dus uiterlijk vrijdag 1 maart een reactie met het aantal deelnemers en
eventueel een onderwerp dat men behandeld zou willen zien.
Acties:
 Ronald Scharroo levert een lijst aan met onderwerpen die tijdens een workshop behandeld
kunnen worden.
 Kees zoekt uit wat het kost om penningmeesterschappen uit te besteden, schijnt in Eindhoven
een kantoortje te zitten dat dit doet.
 Kees neemt contact op met info@vkknoordbrabant.nl (vereniging kleine kernen) om na te
gaan hoe andere kernen met deze problematiek omgaan. Staat inmiddels op de agenda voor
bestuursvergadering van VKK, maar nog geen reactie ontvangen.

De volgende vergadering van de werkgroep (afvaardiging vanuit de dorpsraad) is woensdag 27
maart om 20:30 in de Gouden Helm.
Dit geeft ons voldoende tijd om het boekje definitief samen te stellen en dan hebben we ook de
workshop en algemene dorpsraadvergadering gehad.
Andere zaken die vanuit de vorige vergadering geparkeerd zijn:
 Enquête houden binnen dorp om behoefte bewoners in kaart te brengen
 1 algemene jeugddag houden waar alle verenigingen zich presenteren
 Meer clusteren van mensen en middelen (bijvoorbeeld sportveld / kantine voetbal)
 Lidmaatschappen bundelen
 Combinaties zoeken met aanliggende dorpen
Met vriendelijke groet,
Kees Leenders
Voorzitter Dorpsraad

