
 

Eindverslag Keukentafelgesprekken 
 

Inleiding 
 

In april 2014 zijn op initiatief van enkele voorzitters de verenigingen bijeengekomen om over de 

problematiek binnen de Vlierdense verenigingen te praten. In het voorjaar van 2015 gaven de zittende 

Dorpsraadleden te kennen hun activiteiten neer te leggen. In september 2015 heeft het overleg van 

verenigingen een vervolg gekregen. Men was van mening, dat Vlierden niet zonder een dorpsraad kan 

om de contacten onderling, maar vooral naar de gemeente toe, te kunnen waarborgen. 

 

Eind 2015 en begin 2016 heeft een groep van 6 personen zich georiënteerd in de mogelijkheden van een 

doorstart “Dorpsraad 2.0”. Dit heeft geresulteerd in de stuurgroep “Samen Vlierden”. De stuurgroep 
heeft zich tot doel gesteld, mits er voldoende draagvlak voor is, om doelen en activiteiten in Vlierden te 

coördineren en verenigingen te ondersteunen. Deze doelen worden dan in diverse werkgroepen 

uitgewerkt. 
 

Samen Vlierden wil aan het initiatief van 2014 een vervolg geven. Om tot een beter inzicht te komen 

wat de wensen en knelpunten bij de verenigingen zijn, zijn middels zogenaamde keukentafelgesprekken 

met de besturen of een afvaardiging ervan gesprekken gehouden. Uit al deze gesprekken zijn 

samenvattingen gemaakt en dit heeft geleid tot dit eindverslag. 

 

De gesprekken zijn gehouden tussen november 2016 en juni 2018. We zijn ervan bewust, dat het 

momentopnamen zijn en er intussen de situatie veranderd kan zijn. 

 

Vlierden, januari 2019 

 

 

1. Verdeling 
 

De verenigingen hebben we ingedeeld in 3 categorieën; Cultuur, Sport, Doelgroep. Dit wil niet zeggen 

dat een vereniging alleen tot die categorie behoort, maar ook bij andere categorieën activiteiten hebben. 

 

• Onder cultuur wordt in het algemeen verstaan: het product van creatieve menselijke uitingen, onder  

meer: schilderen, tekenen, fotografie, grafiek, beeldhouwen, moderne media, theater, muziek en zang, 

dans, film, bouwkunde of architectuur, literatuur en poëzie. 

➢ Carnavalsvereniging De Dorstvlegels 

➢ Fanfare en Drumband Wilhelmina 

➢ Blaaskapel Vlierländer Musikanten 

➢ Gilde sint Willibrordus 

➢ Zanggroep To Enjoy 

➢ Toneelvereniging ’t VAT 

 

• Sport kan omschreven worden als een fysieke krachtmeting (bijvoorbeeld zwemmen), fysiek spel 

(bijvoorbeeld voetbal), behendigheid (bijvoorbeeld schieten) of denkspel (bijvoorbeeld schaken) dat op 

reglementaire wijze in competitieverband of recreatief gespeeld kan worden. 

➢ Biljartclub Ons Vermaak 

➢ Recreatie Sport Vereniging Vlierden 

➢ Korfbalclub DOT 

➢ Voetbalclub SPV 

➢ Tennisclub TC Vlierden 
➢ Handboogvereniging Rozenjacht 

 



• Een doelgroep betreft een groep mensen of organisaties, die een aantal relevante kenmerken 

gemeenschappelijk hebben. 

➢ Oranje Vereniging Vlierden 

➢ Scouting Vlierden 

➢ SOOS de Pitstop 

➢ KBO 

➢ Zij Actief 

  

• Verenigingen die zich bezighouden met jeugd cq. junioren zijn: 
➢ Toneelvereniging ’t VAT 

➢ Korfbalclub DOT 

➢ Voetbalclub SPV 

➢ Tennisclub TC Vlierden 

➢ Oranje Vereniging Vlierden 

➢ Scouting Vlierden 

➢ SOOS de Pitstop 

 

 

2. Locaties 
 

In Vlierden zijn de verenigingen veelal geconcentreerd op twee locaties; het sportpark aan de Hoge 

Zijdeweg en in het centrum rondom MFA ’t Huis. 

 

• Op en rondom het sportpark hebben 6 verenigingen hun eigen onderkomen: 

Voetbalclub SPV en Korfbalclub DOT, Handboogvereniging Rozenjacht, Tennisclub TC Vlierden, 

Scouting Vlierden, Gilde st. Willibrordus. 

 

Doordat de gebouwen van de verenigingen zelf zijn, heeft dit gevolgen voor de financiën. Door het 

dalende ledenaantal gaan deze lasten steeds zwaarder wegen. Het blijft voor de verenigingen een 

aandachtspunt. 

 

• MFA ’t Huis; 9 vaste gebruikers en 2 beperkt.  

Carnavalsvereniging De Dorstvlegels, Fanfare en Drumband Wilhelmina, Blaaskapel Vlierländer 

Musikanten, Zangroep To Enjoy, Toneelvereniging ’t VAT, Soos de Pitstop, KBO, Zij Actief, Recreatie 

Sport Vereniging Vlierden en 

Korfbalclub DOT (in de winter), Oranje Vereniging Vlierden (2 activiteiten). 

 

Over het algemeen is men zeer tevreden met het MFA. De opslag van muziekinstrumenten ligt 

ongelukkig, als de zaal bezet is. Door de verenigingen zijn goede afspraken met de beheerder Leon 

Thijssen gemaakt.  

 

Als knelpunt wordt ervaren de agenda op de website; vaste gebruikers kunnen tijden claimen maar niet 

terugzetten als het niet doorgaat. Niet “vaste” gebruikers moeten reserveren via de beheerder. Vaak zijn 
data al afgeblokt als optie, maar worden niet “vrijgegeven” als het evenement niet doorgaat. Wijzigingen 

kunnen alleen worden doorgegeven aan de beheerder van de website. 

 

• Café Thijssen; 1 vaste gebruiker en 1 beperkt:  

Biljartclub Ons Vermaak, Gilde st. Willibrordus (vergaderingen). 

 

De verenigingen hebben goede afspraken met de kastelein Leon Thijssen. 

 

• Verder in het centrum zijn nog de Kiosk van Fanfare en Drumband Wilhelmina en  

de Dorpsvlaggenmast van de Oranje Vereniging Vlierden. 

 



De kiosk wordt met kerstmis gebruikt voor de levende kerststal. De dorpsvlaggenmast wordt gebruikt 

op nationale feestdagen, bij speciale gebeurtenissen en door verenigingen, die iets te vieren hebben. 

Informatie over de dorpsvlaggenmast staat op de website van Samen Vlierden. 

 

 

3. Financiën 
 

• Over het algemeen zijn de financiën van de verenigingen voldoende tot goed. Wel zijn er enkele 

die met name door de terugloop van het ledenaantal de reserves moeten aanspreken. 

• Veel verenigingen ondernemen activiteiten om hun jaarlijkse exploitatie rond te krijgen. Gelukkig 

wordt er ook nagedacht over kostenbesparingen. Bij sommige is dit wat lastiger door de relatief 

hoge vaste lasten, bijvoorbeeld wanneer er een clubgebouw aanwezig is. 

• De Rabo Clubkascampagne is niet voor iedere vereniging een succes. Het minimaal aantal stemmen 

wordt niet gehaald en dus geen bijdrage.    

• Graag brengen we de Stichting Martien van der Wallen onder jullie aandacht. Deze Stichting heeft 

het doel om de leefbaarheid van organisaties in Vlierden te ondersteunen. Bij grotere uitgaven kan 

om een bijdrage worden gevraagd, deze mogen niet structureel zijn en niet tot doel hebben om een 

exploitatietekort aan te vullen. 

 

4. Leden, Bestuur en Organisatie 
 

• Het ledenaantal is bij de meeste verenigingen redelijk stabiel. Dat neemt niet weg dat sommige 

verenigingen kampen met inkrimping ledenaantal, dan wel gebrek aan aanwas van nieuwe leden 

hebben.   

• Over het algemeen zijn de besturen van de meeste verenigingen nog voldoende bezet. Helaas geldt 

dit niet voor alle verenigingen. 

• Er wordt veel gewerkt met commissies of werkgroepen om bepaalde activiteiten op te zetten. Dit 

past goed in het huidige tijdsbeeld, omdat mensen best iets willen doen voor de club maar geen 

“vaste” functie van bestuurslid willen. 

 

5. Activiteiten 
 

• De verenigingen hebben allen hun vaste activiteiten. Bij grotere verenigingen worden andere 

activiteiten opgezet als die tot het vaste patroon horen. Kleinere verenigingen krijgen deze 

mogelijkheid niet, daar het bestuur al te zwaar belast wordt.  

• Bij de meeste verenigingen is de opkomst goed, maar bij enkele verenigingen is de opkomst bij 

activiteiten maar matig, ondanks het ledenaantal. 

• Om samenvallende activiteiten van verenigingen te voorkomen is het wenselijk om vooraf te 

overleggen met andere verenigingen. In het verleden is daar soms wel iets misgegaan.  

 

6. PR en communicatie 
 

• Communicatie verloopt over het algemeen via de bekende kanalen: email, Trommeltje, sociale 

media en website. Enkele hebben nog een clubblad of werken met flyers.  

• De website van Samen Vlierden kan ook gebruikt worden om activiteiten aan te kondigen, hiervan 

wordt nog niet op grote schaal gebruik gemaakt. 

• Op de dorpskalender worden de al bekende activiteiten voor het komende jaar gezet. Omdat 

sommige verenigingsjaren niet samenvallen met het kalenderjaar, zullen veelal de najaar 

activiteiten niet op de dorpskalender staan. Deze najaar activiteiten kunnen altijd op de agenda 
(website) van Samen Vlierden geplaatst worden. 

   



7. Samenwerking en overleg 
 

• Een gezamenlijk bestuur is nu bij alle verenigingen nog geen optie, maar wordt voor de toekomst 

zeker niet uitgesloten. Alle verenigingen zien wel iets in overleg met andere besturen, maar heeft 

voor sommige geen prioriteit. 

• Wellicht kunnen we door de onderlinge overleggen stukje bij beetje naar elkaar toe groeien om, als 

er een keer iets van een gezamenlijk bestuur noodzakelijk zou zijn, we al een goede basis hebben.  

 

8. Voorstel 
 

Overleg binnen de doelgroepen opstarten. Een lid van Samen Vlierden kan fungeren als voorzitter en 

kan het e.e.a. coördineren. Vooraf zal er een agenda worden vastgesteld, zodat duidelijk is waarover in 

ieder geval gesproken gaat worden. Input voor deze agenda kan uiteraard van alle partijen komen. 

 

Voorbeelden van mogelijke agendapunten zouden kunnen zijn: 

• Rabobank Clubkascampagne 

Hoe kunnen we zorgen dat alle verenigingen de kiesdrempel halen ? 

• Pest coördinator 

Het voorkomen van pesten is destijds in een document samengevat. Dit onderwerp is door het 

gebrek aan aandacht van alle partijen niet echt van de grond gekomen. Het pestdocument is in het 

archief terechtgekomen. 

Moeten we het onderwerp pest coördinator opnieuw onder de aandacht worden gebracht ? 

• Zijn er onderdelen waarbij samenwerken loont ?  Bijvoorbeeld gezamenlijk onderhoud. 

• Hoe betrekken we nieuwe en huidige inwoners bij het dorpsgebeuren ? 
• Het actiever vermelden van de activiteiten op website Samen Vlierden  ? 

 

 

 

Vlierden Dorp vol Actie 

Samen actie voor Vlierden 
 


