Verenigingen
Het verenigingsleven in Weert kent vele sport- en muziekverenigingen.

> Bent u lid van een sport- of muziekvereniging?
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Ben lid van gemengd koor Da Capo met sinds de oprichting altijd rond de 65
enthousiaste leden.
Handbalvereniging Rapiditas
Leidster van Volksdansgroep Wertha
Muziekvereniging
Op donderdag middag voor 55+ sers
Yoga-groep (is geen vereniging)
Zwemvereniging








Ben 7 jaar en tot mijn 55 lid van desm geweest
Ikzelf niet, mijn man en zoons wel (reddingsbrigade & badminton)
Niet echt een vereniging, een joekskapel, dus niet echt van toepassing voor mij
Niet meer. wel 40 jaar lid geweest van toneelvereniging.
Te oud
V.w leeftijd. Voorheen volleybal tennis. Golf
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Verenigingen in Limburg zullen gemiddeld 15 procent minder leden hebben in 2025, dit is de
uitkomst van een onderzoek van het Huis voor de Sport Limburg onder 377 sport- en
muziekverenigingen.

> ‘In de toekomst zijn fusies van sportverenigingen en/of
muziekverenigingen in Weert noodzakelijk voor het
voortbestaan van deze verenigingen’
(in hoeverre bent u het (on)eens met deze stelling)
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Als je ziet hoeveel voetbalclubs en tennisverenigingen er in Weert zijn, is het toch
logisch dat deze samengaan, en so wie so kiezen voor bijv. één jeugdopleiding en
bepaalde trainingsfaciliteiten.
Ook zéker voor bv alleenstaanden kan dit héél belangrijk zijn. Je hebt een "doel" om
ergens naartoe te gaan, en je houdt je sociale contacten.
Veel te veel met name voetbalclubs. fuseren is de enige optie, net zoals bij Rapiditas
en VC Weert.
Als het iets toevoegt aan.....
Dit om de finacele kater het hoofd te bieden
Kan besparing opleveren
Kleine verenigingen die met moeite kunnen bestaan, dan is het wel nodig. Het moet
ook wel mogelijk zijn (dezelfde tak van sport)
M.n. Tennisclubs
Met die stelling ben ik het eens maar een vereniging met een goede structuur en
een goed beleid en zorgt voor uitdaging voor haar leden blijft recht van bestaan
houden.Wel is het zo dat de verenigingen elkaar nodig hebben. In Stramproy is een
goed uitwisseling van taken tussen verschillende verenigingen waar men elkaar
onderling ondersteund bij activiteiten zonder kosten. met toe buulen zeggen we
hier en dat werkt voortreffelijk en zo kun je nog mooie dingen organiseren.
Misschien zijn fusies een volgende stap, maar als je naar de sportcomplexen en
bijbehorende faciliteiten kijkt, zouden ze op één dag door verschillende clubs met
verschillende train- en wedstrijdmomenten beter gebruikt kunnen worden....
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Bij mijn club blijft het aantal leden stabiel of laat zelfs een lichte groei zien.
Wel kampt de club met het probleem van het werven van vrijwilligers.
Bij velen zal dit noodzakelijk zijn maar dan moet de onderlinge verhouding en
doelstelling wel overeenkomen. Vaak is er ook een concurrentie wat een storend
element kan zijn en catastrofaal voor betreffende vereniging. Hiervoor moet men
waken m.b.t. het voortbestaan van culturele groepen.
Is maar net wat ze bij elkaar gaan zetten
Men is meestal zéér gehecht aan het eigen clubje. Fusie's pakken vaak niet goed uit.
Leden zeggen hun lidmaatschap op
Dit hangt onder andere af van de grootte van een vereniging. Stel bijvoorbeeld dat
Oda, sv Laar en DESM zouden moeten fuseren. Je krijgt dan een vereniging met
2.000 leden, die volkomen onbestuurbaar wordt en waarbij de onderlinge binding
van de leden volkomen teloor gaat.
Er wordt helaas alleen naar de sport op zich gekeken en niet naar hoe een
vereniging in een dorp of wijk verankerd is. De identiteit gaat verloren, iets wat in
de hele samenleving helaas is terug te zien
U stelt dit zo alsof het een feit is. Ik betwijfel dit.
25000€ PER WEEK VOOR EEN PRESTIGE KWESTIE ,DAN KUNNEN DE VERENIGINGEN
OOK AANKLOPPEN Want in de Gouden toren aan de Singel stoken ze goed .Iets
minder dan is de rest voor de verenigingen .
Dit is geen verbetering en zal ook geen besparingen opleveren in mijn optiek.
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> Stel dat het in de toekomst tot een fusie komt van uw
sport- of muziekvereniging met een andere sport- of
muziekvereniging in de gemeente. Welke twee punten zijn
voor u het meest belangrijk?

(n=92)

(u mag maximaal 2 antwoorden aanvinken)
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De doelen en idealen van de
individuele sport- of
muziekverenigingen moeten in grote
lijnen overeenkomen

Beide sport- of muziekverenigingen
moeten gelijkwaardig aan elkaar zijn,
ondanks de grote van de
verenigingen individueel.

De locatie van repetities/trainingen

Behoud van de identiteit van de
huidige sport- of muziekvereniging

Behoud van de goede sfeer
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Fusie van 2 of meerdere verenigingen met dezelfde cultuur.
Geen verhoging contributie
Grote verenigingen hebben meer moeite om vrijwilligers te werven
Kwaliteit
Verandering is niet altijd een verbetering. Een versobering kan ook heel nuttig zijn
Zelde doelgroep hebben

Toelichting



In Weert zijn er een aantal sporten die in aanmerking komen om te fuseren. O.a. tennis en
voetbal.
Vooral samenwerking en gezamenlijk gebruik accommodatie
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> ‘Wanneer mijn sport- of muziekvereniging gaat fuseren met
een andere sport- of muziekvereniging dan zeg ik mijn
lidmaatschap op’
(in hoeverre bent u het (on)eens met deze stelling)
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Afhankelijk of het doel en verenigingssfeer behouden kan blijven wel of niet.
Dat ligt eraan of mijn groep dan gevaar loopt.
Ligt aan welke andere vereniging
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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