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Inleiding
Naar aanleiding van het rapport “Sociale veerkracht en leefbaarheid in Helenaveen”
zijn de diverse verenigingen gevraagd naar hun visie over de mogelijkheden en
wensen om dit verder te versterken. Dit is verder vertaald in een algemenere
toekomst visie voor Helenaveen, zoals beschreven in “Visiedocument Helenaveen
2020 (Sociale veerkracht en leefbaarheid)” van dhr. Scharroo. Daarnaast is er vanuit
de samenwerking tussen tennisclub TC Helenaveen, Jeugdwerk Helenaveen en
voetbalvereniging SV Helenaveen-Griendtsveen een gezamenlijke visie gevormd
over de toekomst van het sportpark in Helenaveen.
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De Verenigingen
Allereerst volgt in dit hoofdstuk een kort voorstelrondje. De verenigingen werken
nu al op sommige gebieden samen, waarbij de gezamenlijk Sportdag een prachtig
voorbeeld is. De foto’s op de voorpagina zijn van dit evenement.

Jeugdwerk Helenaveen

Figuur 1: Halloweentocht 2019

Jeugdwerk is ontstaan uit Scouting Jeanne d’Arc, Kindervakantiewerk en de
Jeugdsoos. Zij richt zich met haar 82 leden op activiteiten voor de jeugd van 0-18
jaar waaronder:
•
Spelochtenden in De Wiek (0-12 jaar) in groepen;
•
Lammetjes kijken, verkleed en schminkfeestje, spelletjes, workshop Slijm
•
Knutselactiviteiten als herfst-knutsel, porselein schilderen, ‘hout’
winter/kerstversiering,
•
Opschoonochtend
•
Geocaching bovenbouw Dropping vanaf groep 5 t/m 18 jaar, Vlotbouwen,
Zeepkistenrace (tijdens Kermis)
•
Filmmarathon
•
Halloweentocht, Koningsdag, Wandeldriedaagse
Afgelopen jaar heeft Jeugdwerk ook deelgenomen aan de Vuurtocht (fakkeltocht
Neerkant – Helenaveen) in het kader van Helenaveen bevrijd 75 jaar.
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Voetbalvereniging SV Helenaveen-Griendtsveen
SV Helenaveen-Griendtsveen is ontstaan uit een fusie van RKSV Helenaveen en
RKSV Griendtsveen. De vereniging heeft op dit moment een veteranenteam en een
senioren elftal dat in de reserve-klasse speelt (totaal ca. 40 volwassenen).

Figuur 2: Spelers in actie tijdens het Hemelvaarttoernooi

De vereniging ondervindt momenteel een opbloei in de jeugdafdeling, dankzij het
bouwproject rond 2010 dat diverse starterswoningen heeft opgeleverd. Voor
seizoen 2020-2021 verwachten wij op dit moment 4 jeugdteams (allemaal
basisschoolleerlingen, waarbij meer dan 50% actief lid is) en een trainingsgroep van
kinderen t/m 5 jaar. Daarnaast wil de vereniging haar doelgroep verder vergroten
richting bijv. 60-plussers en seizoensarbeiders. Activiteiten zijn naast het
competitievoetbal het Hemelvaarttoernooi, Nieuwjaarsreceptie, Pokeravond,
Darttoernooi en diverse jeugdactiviteiten. Deze activiteiten zijn ook toegankelijk
voor de leden van de tennisclub. Daarnaast heeft ze samenwerkingen met bijv. de
carnavalsvereniging en de Peelfeesten. Het sportpark is flink gerenoveerd in 2009.
Het kantinegebouw is in 2003 verbouwd en up-to-date. De vereniging ziet graag
extra gebruikers op haar sportvelden en in haar kantinegebouw voor zowel meer
“schwung” op het park, alsook een betere accomodatiebezetting/kostenverdeling.
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Tennisclub TC Helenaveen
De Tennisvereniging is naast competitietennis diverse goedlopende activiteiten
zoals Tennisvolley, bloemenactie, Open Helenaveen en het Open Neerveen (i.s.m.
TC Neerkant).

Figuur 3: Tennis bij TC Helenaveen

Echter de kosten lopen ook langzaam jaarlijks op, en door het dalende aantal leden
loopt de inkomsten van de contributie terug. Qua vrijwilligers zitten wij nog op een
redelijk niveau. Het bestuur bestaat momenteel uit 5 personen en daarom heen zijn
nog een aantal kleinere groepjes actief op verschillende fronten. (kantine,
parkonderhoud, jeugd, sponsoring, activiteiten).
Verder heeft de vereniging een geweldig mooi park liggen met 2 banen, een kantine
en kleedaccommodatie die in 2011 is gerealiseerd.
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Een eventuele verhuizing van Jeugdwerk naar het Sportpark
Reeds vele jaren is er discussie over de houdbaarheid van clubgebouw De Wiek. Er
zijn mede door achterstallig onderhoud flinke investeringen nodig om het gebouw
up-to-date te maken. De gemeente Deurne alszijnde gebouweigenaar heeft
jeugdwerk daarom ook gevraagd om rond te kijken voor eventuele alternatieven.
Een eventuele verhuizing zou de gemeente een flinke inhaalslag besparen op
onderhoud en van het plan om het clubgebouw van Jeugdwerk energieneutraal te
maken kunnen nu meerdere verenigingen baat bij hebben.
Het verplaatsen van Jeugdwerk van standplaats De Wiek naar sportpark De Stikker
heeft grote toegevoegde waarde. Zowel voor Jeugdwerk, de collega-verenigingen
als de inwoners van Helenaveen. Jeugdwerk verwacht door de verhuizing minder
financiële lasten te hebben en minder aanspraak te hoeven maken op
(gemeentelijke) subsidies. Gelden kunnen gebruikt worden voor activiteiten die de
leden ten goede komen i.p.v. onderhoud aan gebouw en het betalen van de
energierekening.
De tijd en energie van de betrokken bestuursleden kan meer gestoken worden in de
activiteiten i.p.v. exploitatie van de vereniging. Jeugdwerk zal zichtbaarder worden/
meer gezien worden omdat de huidige gevestigde verenigingen op De Stikker met
regelmaat activiteiten op het park hebben. Dit motiveert het bezoeken van de
activiteiten. Er kunnen meerdere activiteiten tegelijkertijd voor verschillende
doelgroepen georganiseerd worden. Een knutselactiviteit voor de jongste kinderen
kan gelijk met een bootcamp voor moeders gedaan worden bijvoorbeeld. Of als het
eerste team van de voetbalclub thuis speelt, kan Jeugdwerk een activiteit voor de
kinderen organiseren.
Verenigingen kunnen elkaar gemakkelijker vinden, treffen en in gezamenlijkheid
activiteiten organiseren. Er is dan een frequenter gebruik van de beschikbare velden
en ruimten en ook het aantal doelgroepen dat wij kunnen bedienen kan zich
uitbreiden. En Jeugdwerk kan inwoners van 18 jaar en ouder makkelijker gaan
betrekken bij het organiseren van activiteiten voor haar leden.
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Visie Sportpark
Bij een visie denken wij aan gezelligheid, sociale cohesie, “er valt wat te beleven” en
“gewoon even kijken met een kop koffie erbij”. Zien bewegen doet bewegen met
initiatieven van onderop. Versterken van aanbod voor inwoners, zorgen dat er
aanbod blijft en zelfs uitgebreid kan worden. Niet buitendorps hoeven gaan maar
gewoon lekker dicht bij huis om te kunnen bewegen en ontspannen.

Samenwerkende verenigingen met eigen identiteit voor iedereen
Onze droom is sport en spel optimaal te faciliteren zodat alle inwoners van
Helenaveen kunnen bewegen, samen sporten en elkaar ontmoeten. Het bruist van
de activiteiten op een aantrekkelijk sportpark. Verenigingen hebben een eigen
identiteit zodat ieder kind of sportieveling zich bij een club thuis kan voelen
Nu en ook in de toekomst.

Toekomstbestendige verenigingen en accommodaties
De samenwerkende jeugd- en sportverenigingen hebben voldoende leden en
vrijwilligers zodat zowel op sportief als organisatorisch vlak er voldoende omvang
en kwaliteit is. De sportaccommodatie is aantrekkelijk, duurzaam,
toekomstbestendig en geeft lage financiële lasten.
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Strategie Sportpark
Functies op het park
Met een samenwerking van de verenigingen kunnen diverse functies op het
sportpark samenkomen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:
• Sportaanbod van de huidige sportverenigingen: voetbal en tennis;
• Sportvelden die multifunctioneel kunnen worden ingezet; denk hierbij aan
ouderen die onder begeleiding van een sportcoach balspelen doen. Of
alternatieve sporten op het voetbaltrainingsveld.
• Ruimte voor individuele sport en fitness, zoals bijv. bootcamp sessies.
Hiermee hopen wij ook de moeilijke leeftijdscategorie van 12-18 jaar te
binden;

• Sport en betrokkenheid voor ouderen, denk aan walking football maar ook
aan gezamenlijke activiteiten waarbij de kinderen/kleinkinderen sporten en
de ouderen een gezellig samenzijn hebben;
• Bezigheden voor kinderen die op dat moment niet sporten. De huidige
speeltoestellen bewijzen deze behoefte.
Er wordt ook gedacht aan sportareas voor bijvoorbeeld basketbal en andere
afwezige sporten alsook een pannakooi. Naast noodzakelijke vernieuwing en
uitbreiding hiervan zijn ook parallelle activiteiten van bijv. Jeugdwerk een
mooie aanvulling;
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• Ontwikkeling van sensomotoriek: Het sportpark biedt ruimte voor deze
belangrijke toevoeging in ons aanbod. De verschillende materialen en
oppervlaktestructuren zorgen voor veranderingsprikkels zoals warm-koud,
hard-zacht, of glad-ruw en kunnen zo worden gevoeld en geleerd. Het
bevordert de balans, tastzin en tactiele waarneming van de kinderen.
Kinderen kunnen hier balanceren, schudden, voelen, vergelijken en nog veel
meer. Met diverse materialen, oppervlakken en motorische vereisten wordt
de eigen lichaamsbeleving getraind. Dit kan bijv. door een blotevoetenpad.
• Outdoor Entertainment Area met:
o Een buitenpodium voor zang, dans van Jeugdwerk of andere
verenigingen, maar ook ideaal voor presentaties bij activiteiten. Dit
inclusief eenvoudig te koppelen geluidsinstallatie

o Stookplaats. Een echte Jeugdwerk-must have zoals nu reeds veelvuldig
gebruikt bij De Wiek. Hier komen de scouting roots om de hoek kijken.
Broodjes roosteren of marshmellows, liedjes zingen in het donker.
Ontmoeten en ontspannen, ook tijdens winteractiviteiten
(hart)verwarmend.
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o De clubgebouwen zouden ook gebruikt kunnen worden door externen
als spreek- of praktijkruimten. Bijvoorbeeld fysiotherapeuten,
dieetisten, coaches en therapeuten.
Dit alles kan worden weergegeven in een vlekkenplan, zoals weergegeven in
onderstaande figuur:

Figuur 4: Vlekkenplan Multifunctionele Accommodatie De Stikker
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Toekomstbestendige verenigingen en accommodaties
Een toekomstbestendige sportvereniging moet aan enkele voorwaarden voldoen1:
• Is toegankelijk voor iedereen
• Is professioneel en breed georganiseerd
• Behoudt haar leden en trekt nieuwe leden aan
• Is vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd
• Werkt samen met organisaties in de buurt.
Op basis van de visie en deze voorwaarden is de strategie verder uitgewerkt.
Toegankelijk voor iedereen

De huidige verenigingen hebben een eigen identiteit en eigen cultuur. Deze moet
zoveel mogelijk behouden blijven zodat er voor elke Helenavener een vereniging is
die bij hem of haar past. Deelname aan activiteiten moet eenvoudig zijn met
acceptabele contributies en weinig administratieve rompslomp. Programma’s
worden afgestemd zodat activiteiten toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk
geïnteresseerden.
Tevens moet het fietspad beter verlicht worden, zodat ook ’s avonds en in de winter
het prettig is om daar te fietsen. Het is er nu erg donker.
Professioneel en breed georganiseerd

De verenigingen zijn efficiënt georganiseerd, met capabele en enthousiaste
bestuurders en vrijwilligers. Tevens vind afstemming van evenementen plaats en
gezamenlijk afgestemd beheer van het terrein is uiteraard logisch.
Voor het aantrekken en behouden van bestuurders en vrijwilligers is het van belang
dat de vereniging een positieve uitstraling en sfeer heeft. Ook moet het
takenpakket van een vrijwilliger/bestuurder interessant zijn. Er moet voor worden
gewaakt dat deze takenpakketten ook niet te groot worden: een te groot
takenpakket verminderd de kans op kandidaat-vrijwilligers. Daarnaast wordt de
vereniging ook minder afhankelijk van één persoon die “alles” doet. Belangrijk is dat
de vijver van enthousiast en organiserend talent in Helenaveen voldoende groot zijn
(zie verder op) zodat er ook genoeg organiserend talent is.

1

Bron: RIVM - https://www.sportenbewegenincijfers.nl/toekomstverkenning/kansen-en-keuzes/vereniging

12

De verenigingen moeten ook financieel goed georganiseerd zijn. Met een gezonde
boekhouding en geen onnodig wegvloeiende gelden. Efficiënt gebruik van de
accommodatie is essentieel, net als continue modernisering en verduurzaming. Bij
verduurzaming denken wij het energieneutraal maken van de clubgebouwen.
Hierbij kan gedacht worden energiezuinigere verlichting, zonnepanelen,
warmtepompen etc.. Hierbij is naast een gedegen studie naar de noodzakelijke
maatregelen ook financiële steun nodig vanuit de overheid. Een eerder geplande
pilot voor clubgebouw “De Wiek” van Jeugdwerk past goed in dit plaatje.

Figuur 5: Voorbeeld van zonnepanelen op een clubgebouw
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Ledenbehoud en aantrekkingskracht voor nieuwe leden

Beleving is essentieel. Gelijktijdige evenementen op het sportpark helpen hierbij.
Hierdoor staat er een uitnodigend en laagdrempelig toegankelijk sportcentrum
waar jong en oud graag voor in beweging komt en elkaar ontmoet. Met de
eventuele komst van jeugdwerk is dit een aanvulling van het aanbod op deze
locatie.
Er dient geïnvesteerd te worden in de bouw van een speelzone op het sportpark om
de aantrekkingskracht te verhogen. De huidige verouderde speeltoestellen worden
in de praktijk al veelvuldig gebruikt door jeugdleden en broertjes/zusjes/vriendjes
van zowel de tennisclub als de voetbalclub. Deze behoefte zal sowieso ingevuld
moeten worden door de komst van Jeugdwerk.

Figuur 6: Huidige speeltoestellen SV Helenaveen-Griendtsveen en TC Helenaveen tijdens jeugdvoetbaltoernooi 4 juli 2020

Denk naast speeltoestellen ook aan sportareas voor bijvoorbeeld basketbal en
andere afwezige sporten alsook een pannakooi. Daarnaast is een gebied gepland
voor outdoor entertainment. Een buitenpodium met overkapping. Daarnaast is een
stookplaats voor kampvuur een essentiëel element dat hoort bij Jeugdwerk. Een
sensomotorisch gebied (bijv. blotevoetenpad in groenstrook naast het fietspad op
zowel gebied van tennisclub als voetbalclub brengt de natuur dichtbij voor de
jeugdleden.
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Figuur 7: Indelingsplan met voorbeelden Sportpark De Stikker (groene tekstvakken zijn reeds bestaand)

Voldoende omvang in leden is essentieel om op sportief en spelvlak een goed
aanbod in groepsactiviteiten te kunnen leveren. Daarnaast is voor de
sportverenigingen van belang om een goede doorstroming te hebben vanuit de
jeugd richting de senioren. De huidige ledenwerving is al zeer effectief, maar niet
voldoende om de gewenste omvang te behalen in alle leeftijdscategorieën.
Uitbreiding van de vijver van potentiële leden is essentieel: meer inwoners in
Helenaveen.
Vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd

Het sportpark wil in de toekomst ook onderdak bieden voor andere
sportactiviteiten dan jeugdspel, voetbal of tennis. Hiervoor zal in de toekomst
verder geïnventariseerd worden. Voor nieuwe buitensporten zijn er momenteel
voldoende mogelijkheden op het huidige sportpark. Extra aanbod voor de
leeftijdscategorie 12 t/m18 jaar, die nu bij vrijwel alle verenigingen grotendeels
afwezig is, is essentieel om deze groep betrokken te blijven houden bij het
verenigingsleven in het dorp. Ook is er op het sportpark ruimte voor individueel
sporten of bijvoorbeeld bootcamp trainingen.
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Samenwerking met organisaties in de buurt.

Het organiseren van gezamenlijke activiteiten en het actief betrekken van andere
clubs en initiatieven en daar een podium voor te bieden zal de uitstraling en
aantrekkingskracht van het park verder versterken. Er zijn al veel samenwerkingen
aanwezig met andere verenigingen. Er wordt continu gezocht naar nieuwe kansen
en mogelijkheden met bijvoorbeeld cultuurverenigingen en de Helenaveense
ouderenvereniging KBO. Ook kan in de toekomst gedacht worden aan het
beschikbaar stellen van gebouwen voor teambuilding, workshops of flexwerk
locaties.
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De vijver van leden & vrijwilligers
Om de huidige verenigingen te versterken in bestuur, vrijwilligerskader en spelers is
het van het grootste belang dat er structureel meer potentiële leden en vrijwilligers
komen. De huidige zeer pro-actieve werving van de verenigingen haalt al vrijwel het
maximale uit het potentieel van de huidige dorpsbevolking. Aangezien de reikwijdte
van een lokale sport- en jeugdvereniging hoofdzakelijk het eigen dorp is, kan dit in
onze visie vooral door meer gezinnen in Helenaveen. Hierbij denken wij aan starters
(t.b.v. de jeugdafdeling) en gezinswoningen. Er is een nieuwe strategie nodig om het
dorp voldoende te laten groeien. De gemeente zou samen met een ontwikkelaar
hier regie in moeten nemen. Deze stap is ons inziens dé een cruciale injectie voor
vrijwel alle verenigingen die kampen met leden- en vrijwilligers tekorten alsook de
basis-voorzieningen zoals de basisschool. Kortom, een randvoorwaarde voor het
behoud van de leefbaarheid in het dorp.
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Samenvatting
De visie voor het sportpark is als volgt samen te vatten:
• De sportaccommodatie is aantrekkelijk, duurzaam, toekomstbestendig en
geeft lage financiële lasten. Het bruist er van de activiteiten.
• Sport en spel wordt optimaal gefaciliteerd zodat alle inwoners van
Helenaveen kunnen bewegen, samen sporten en elkaar ontmoeten.
• Verenigingen zijn een verbindend element en hebben een eigen identiteit.
• Verenigingen hebben voldoende leden en vrijwilligers
De strategie om deze visie in te vullen omvat 5 peilers waar het sportpark en haar
verenigingen aan moeten voldoen:
1. Is toegankelijk voor iedereen;
o Eigen identiteit
o Afstemming programma’s
o Verlichting fietspad
2. Is professioneel en breed georganiseerd;
o Gezamenlijke activiteiten en afstemming beheer
o Duurzame accommodatie met lage lasten
o Groei Helenaveen voor voldoende organiserend talent
3. Behoudt haar leden en trekt nieuwe leden aan;
o Verbeteren beleving door gezamenlijke activiteiten;
o Groei Helenaveen voor voldoende leden en zodoende borgen van
kwalitatief goede activiteiten
4. Vraaggestuurd in plaats van aanbod gestuurd;
o Inventarisatie behoeftes in toekomst, waaronder ook andere sporten;
o Aanbod voor 12 t/m 18 jarigen.
o Ook individueel aanbod / bootcamp etc.
5. Werkt samen met organisaties in de buurt.
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Om deze visie en strategie vorm te geven, is ondersteuning nodig vanuit de
gemeente.
• Leiderschap
o Actief regie nemen voor structurele groei van het aantal inwoners van
Helenaveen;
• Fysieke middelen:
o Verlichting fietspad
o Energieneutraal maken van de accommodaties
o Speelzone met inrichting van speeltoestellen, additionele
sporttoestellen (bijv.: pannakooi, basketbal etc.), stookplaats met
kampvuur, buitenpodium, blote voetenpad etc.
o Benodigde aanpassingen aan bestaand clubgebouw voor de komst van
Jeugdwerk
• Onderzoek
o Op welke manieren zouden de sportverenigingen haar aanbod beter op
de sportvraag kunnen laten aansluiten?
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Figuur 8: Vlekkenplan Multifunctionele Accommodatie De Stikker
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