Bijeenkomst verenigingen

Datum: 12 november 2009
Plaats: Café De Prairie
Tijd: 20:30 uur

Aanwezig namens de Werkgroep Verenigingen: Huub Sentjens, Jos Strous, Frans Boonen,
Christianne Bombeeck, Alexander van Roy, Marlies Moors
Aanwezig namens de gemeente Leudal: Peter Vennekens
Aanwezige verenigingen: Bach SV, Tennisclub T’Ell, Buurt Spargelheukske, Seniorenvereniging,
Fanfare Ellona, Kindervakantiewerk Ell, Stichting Jeugdwerk Ell, Schutterij Sint-Sebastianus, ZijActief,
Buurt Ellerhei, Buurt Kunnekoel, RKESV, Join Us.
Onderwerpen
1. Subsidie
2. CulturEll
3. Portefeuilleruil

1. Subsidie
• De laatste jaren is veel gewijzigd
• Harmonisatie heeft enige tijd geduurd
Peter Vennekens (teamleider Team Welzijn en Onderwijs) vertelt in het kort de voorgeschiedenis.
Naar aanleiding van een bijeenkomst met diverse verenigingen (in Baexem) is in december 2007 een
kadernota ontwikkeld. Deze was qua opzet sturend van aard. Als reactie hierop is binnen de raad
discussie ontstaan, waarbij meer initiatief werd overgelaten aan de verenigingen. De definitieve nota is
op 15 juli 2009 vastgesteld. Volgend jaar worden de contouren vastgelegd voor het
accommodatiebeleid. Dan wordt ook de link gelegd naar het subsidiebeleid.
De beschikking die voor het nieuwe jaar wordt vestgesteld behelst de volgende vaststelling:
e
2010 1 jaar -> 100% subsidie volgens de oude situatie
e
2011 2 jaar -> 2/3 oud, 1/3 nieuw
e
2012 3 jaar -> 1/3 oud, 2/3 nieuw
e
2013 4 jaar -> 100% nieuw
Vraag en antwoord:
- Kan ik als vereniging in aanmerking komen voor stapelsubsidie?
Nee. Het kan wel als verenigingen activiteiten organiseren die vernieuwend zijn of veel risico
dragen. Hierin voorziet de verordening.
- In de opsomming van erkende bonden missen wij de beugelbond.
De beugelbond is erkend, maar overkoepelende bonden worden niet gesubsidieerd, wel de
clubs.
- Waarom krijgt de handboog geen subsidie?
De handboog moet voldoen aan de ondergrond van minimaal 10 jeugdleden.
- Subsidie voor kadervorming?
Er wordt geen subsidie meer verstrekt voor kadervorming. De verenigingen kunnen binnen de
toegewezen subsidie zelf bepalen waar de subsidie aan besteed wordt.
- Bij de subsidie voor jubilea wordt subsidie verstrekt voor jubilea van 25 – 50 etc. jaar. Voor
carnavalsverenigingen geldt telkens 11 jaar. Krijgen zijn dus vaker subsidie?
Alle verenigingen worden over één kam geschoren, alleen de carnavalsverenigingen zijn de
uitzondering en komen dus vaker in aanmerking voor jubileasubsidie.
- Wat is het verschil tussen open en methodisch jeugdwerk?

-

-

Bij methodisch jeugdwerk is spraken van leden en een bepaalde methodiek. Het open
jeugdwerk is minder op inhoud en meer op ontspanning gericht en niet aangesloten bij een
overkoepelende bond. Zij hebben ook geen jeugdleden, maar deelnemers.
Bij de subsidiegrondslag diversen wordt gesproken van een ontwikkelingsfonds. Wat is dat?
Dit is een potje voor activiteiten die niet toegeschreven kunnen worden aan één organisatie,
maar die toch belangrijk zijn. Denk aan manifestaties, tentoonstellingen.
Is er ook subsidie voor verenigingsoverstijgende activiteiten?
Ja, die is er, maximaal 205 euro in de vorm van een waarderingssubsidie.

Belangrijk voor de verenigingen is om toch vooral vragen te blijven stellen aan de gemeente. Dit kan
rechtstreeks (hrademaekers@leudal.nl) of via de Werkgroep Verenigingen.

2. CulturEll
Tijdens de eerste verenigingsavond is naar voren gekomen om iets te organiseren wat verenigingen
overstijgt. In 2011 houdt schutterij Sint-Sebastianus zowel het bondschuttersfeest (15-5) als het
dekenaal schuttersfeest (8-5 of 22-5). De vraag die de werkgroep heeft gesteld is: kunnen wij in
samenwerking met de schutterij en andere verenigingen iets organiseren onder de noemer van
CulturEll. Overleg met de schutterij heeft inmiddels plaatsgevonden.
Voor vanavond komen de volgende zaken aan de orde:
- uitleg
- stappenplan
o opzetten van een voorbereidende werkgroep (brainstormen)
o opzetten van uitvoerende werkgroepen (in een later stadium)
Het voorstel van de werkgroep is om eens binnen de besturen van de diverse verenigingen dit idee uit
te dragen. En wel op niet al te lange termijn. Is er binnen de besturen animo om aan activiteit als
CulturEll van de grond te krijgen?
De voorbereidende werkgroep moet zo snel mogelijk ingevuld worden. Daarom een oproep aan alle
verenigingen: lever mensen aan die in deze voorbereidende werkgroep willen zitten, zodat deze is
maart 2010 van start kan gaan. Geef via de Werkgroep Verenigingen de namen door (vóór 1 maart
2010).

3. Portefeuilleruil
De bedoeling van de portefeuilleruil is om je eens in te leven in een andere vereniging. Het
uitgangspunt hierbij is de toenemende vergrijzing en de knelpunten, uitdagingen en mogelijkheden die
dat oplevert.
Als eerste stap geven de deelnemers aan wat zijn in deze optiek zien als mogelijke problemen. Deze
worden geïnventariseerd en gerubriceerd.
Als tweede stap worden groepjes gemaakt die bij de diverse opgesomde problemen als
buitenstaander een oplossing proberen aan te geven.
De kaders die worden gehanteerd zijn:
- Activiteiten
- Vrijwilligers
- Financiën/sponsoring
- Bestuur
- Kader
- Accommodatie
- Overig/algemeen
Als derde stap gaat de werkgroep de problemen en knelpunten verzamelen met de aangedragen
oplossingen en suggesties. Deze worden geïnventariseerd en gepubliceerd op de website van de
dorpsraad en meegestuurd als bijlage bij de notulen.
Frans bedankt iedereen voor de deelname en bijdrage.

Rondvraag
- Het animo van de verenigingen is gering. Veel zijn er niet aanwezig.
o Sommige verenigingen zijn er wellicht van uitgegaan dat de subsidie al een gelopen
koers is.
o Er zijn misschien minder aansprekende onderwerpen die aan bod komen.
- Er zijn bij de portefeuilleruil verschillende suggesties gedaan die terugkoppeling nodig
hebben.
o Hier is nu te weinig tijd voor. Het is wellicht een goed idee om dit als agendapunt op te
voeren bij de volgende bijeenkomst van de verenigingen
- Zijn er wensen vanuit de verenigingen, kaart dit dan aan bij de Werkgroep Verenigingen.

