Werkgroep Verenigingen, Ons Genoegen, De Lauwerkrans, De
Paardenvriend, Sint Sebastianus, T’ELL, RKESV, Bach SV

Datum: 30 juni 2011
Plaats: café de Prairie
Tijd: 20:30 uur

Aanwezig:
 Frans Boonen, Jos Strous, Huub Sentjens, Jamie Hendrikx, Annelies Heijkers, Thei v/d
Eertwegh, Wiel Mennen, Henk Heijkers, Hans Timmermans, Peter Custers, Ed Heijkers,
Yvonne van Logtestein, Maria Visschers, Frank Willems
Opening
 Aftrap door Frans: de insteek van deze avond is: hoe wordt binnen verenigingen op langere
termijn gedacht over zaken als bevolkingsaantallen, subsidie en accommodatie. Deze avond
is op initiatief van de werkgroep en niet van de gemeente. Zo is de gemeente bezig met het
harmoniseren van het subsidiebeleid, maar het is harmoniseren om te bezuinigen.
 De verenigingen die zijn uitgenodigd hebben een locatie, hebben hun thuisbasis niet in de
kroeg en maken straks geen gebruik van een gemeentelijke accommodatie. Het zijn toevallig
wel allemaal sportieve verenigingen.
 Een voorstel is dat iedereen zich moet uitspreken over wat men wil over 5 tot 10 jaar. Zo ben
je ook de gemeente een stap voor.
Rondje
 Tennisclub
o Eventueel fusie met een club uit de buurt, dit betekent wel ledenverlies. Er moet wel
gekeken worden hoe de krachten gebundeld kunnen worden.
o Er wordt al rekening gehouden met geen derde baan.
o Winst is wellicht te behalen in een bundeling van de kantinevoorzieningen.
o De accommodatie is te klein, te oud en niet geïsoleerd.
 Volleybalclub
o De gymzaal is vorig jaar afgekeurd, de club heeft nu vrijstelling.
o Men mist een kantinevoorziening.
o Men mist een publieksingang.
o De accommodatie is verouderd, te laag en te smal.
 Beugelclub
o Is bezig met renovatie van het gebouw.
o Heeft 41 leden, verwacht geen teruggang.
o Hebben weinig last van ontgroening, kunnen profiteren van de vergrijzing.
 Handboogvereniging
o Het probleem is de locatie.
o Zijn niet afhankelijk van dalende jeugdaantallen.
 Voetbalclub
o Is evenals de volleybalclub afhankelijk van aantallen, een elftal moet 11 spelers
hebben.
o Er is al jaren sprake van een luxeprobleem, over 4 jaar wordt een probleem verwacht
met de toevloed van jeugdleden.
o Het gevaar is dat de gemeente gaat snijden in het accommodatiebeleid.
o Inzetten op samenwerking:
 Buiten Ell om de elftallen op peil te houden
 Binnen Ell om de continuïteit van de accommodatie te waarborgen en om
efficiënt met de kosten te kunnen omgaan.
o In de nabije toekomst wordt actief nagedacht over een brede school. Kinderen gaan
na schooltijd naar een vereniging. Scholen in de omliggende dorpen liggen eerder on
vuur dan Ell.



Schutterij
o Zitten op de huidige locatie gedoogd.
o De gemeente Hunsel heeft ooit een potje gemaakt voor verplaatsing. Daar wordt nu
achteraan gegaan.
o De geluidsoverlast is door nieuwe regels verminderd.
o Zijn in voor samenwerking met beugelclub, Paardenvriend en handboog.

Voorstel
In september een thema-avond houden over de brede school en buitenschoolse opvang.
Rondvraag
Jamie Hendrikx: zinnige avond, nadenken over lokatie beugelbaan/schutterij. De betreffende
verenigingen moet de koppen bij elkaar steken en de gemeente voor zijn.
Wiel Mennen: heeft iemand ooit contact gehad met NOC*NSF. Deze zijn ook bezig met samenwerking
tussen verenigingen. Hier zit een brok expertise.
Henk Custers: we moeten inderdaad met elkaar in contact blijven.
Hans Timmermans: we moeten een aantal zaken concreet maken.
Peter Custers: aangenaam verrast dat dit onder andere verenigingen ook zo leeft.
Frank Willems: de dorpsraad moet zich bezig gaan houden met de toekomstige brede school en een
verkeerscirculatieplan.
Sluiting
Frans bedankt iedereen voor de komst. De bal ligt nu bij de verenigingen, dus laat er geen gras over
groeien. De werkgroep wil graag op de hoogte blijven van ontwikkelingen. Peter Custers neemt het
initiatief richting gemeente.

