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Verenigings- en Accommodatieplan America 

Dorpscafé 13 januari 2016 
 
 
 

Opening 
Welkomstwoord met een opgave van degenen die zich hebben afgemeld (van werkgroep en 
verenigingen).  
Tevens melding, dat het jammer is dat er zo weinig geïnteresseerden aanwezig waren. 
 
Presentatie 
De gemeente zal in december het nieuwe accommodatieplan vaststellen. Dan dienen alle 

vlekkenplannen klaar te zijn. Hiertoe zijn een aantal bijeenkomsten geweest.  
 
De opzet van deze werkgroep is om niet alleen de accommodaties maar ook de wensen van de  
verenigingen/gebruikers  in kaart te brengen.  
Hiertoe zijn er twee enquêtes gemaakt: 

1. voor de eigenaren/beheerders van accommodaties 

2. voor de verenigingen/gebruikers van accommodaties 
 
Vragen/opmerkingen vanuit de zaal:  

1. Worden de inwoners van America, niet betrokken bij een vereniging of accommodatie, 
gevraagd naar hun behoeften voor de te gebruiken faciliteiten. Reactie Marco: op het 
recente leefbaarheidsonderzoek van de gemeente is door 250 inwoners gereageerd. Deze 
hebben aangegeven wat ze missen. De resultaten van dit onderzoek worden in het 

accommodatieplan meegenomen. En iedereen is van harte welkom op deze dorpsavonden. 
2. Niet alleen kijken naar eigen dorp. Kruisbestuiving met dorpen waar veel mee 

samengewerkt wordt, bijv. Meterik en Hegelsom. 
3. Verzoek om toezending presentatie. Deze zal aan alle aanwezigen worden doorgemaild. 
4. Doorgegeven wie aanspreekpersonen zijn voor deze werkgroep: Marco, Hay en Peter. 

 
Groepsgewijze bespreking van 4 stellingen 

 
Na de groepsgewijze bespreking kwam een mondelinge terugkoppeling per groep met hieronder 

het belangrijkste per stelling: 
 
1. Er is teveel versnippering in America van accommodaties 

 Door de bouw van het GCA resulteert in een leegstand bij Aan de Brug c.q. nog meer 

versnippering.  
 Aan de Brug/Bondszaal/school: betere benutting door aanpassing gebouwen. 
 Zowel op sociaal/cultureel gebied als bij sportclubs is een versnippering. Samenwerking 

gewenst.  
 Samengaan aanmoedigen. Van onderop aangeven of bijv. accommodaties dicht moeten 

gaan.  
2. America heeft genoeg vrijwilligers om alle accommodaties draaiend te houden 

 In toekomst meer vrijwilligers nodig. Indien er geen aanwas komt van leden; problemen 
om vrijwilligers te krijgen. Daarbij: je mist de Vutters/pre-gepensioneerden. 

 Arbeidsethos/welvaartsniveau (2 banen om 2 auto's/huis te kunnen betalen). Mensen zijn 
aan het individualiseren. Gemiddelde baan vergt 38 uur. Hiernaast zou vrijwilligerswerk 
zonder meer mogelijk moeten zijn.  

 Twee groepen gaven aan dat er nu nog wel genoeg vrijwilligers zijn maar in de toekomst 
niet meer.  

 Het vinden van vrijwilligers die gebouwen kunnen onderhouden wordt moeilijker. Steeds 
meer universitaire opgeleiden. 

3. Verenigingen moeten meer inspelen op de vergrijzing 
 Er zijn voldoende verenigingen voor ouderen aanwezig. De actie zou moeten zijn om 

voldoende aan te bieden aan de jeugd.  
 Programma's aanpassen. Veel ouderen zijn door individualisering actief buiten 

verenigingen. 
 Verenigingen opsplitsen in: 

o jeugdvereniging: geen inspelen nodig. 
o 0 – 80 jaar: bijv. ander vorm van sport aanbieden voor ouderen. 
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o 60+: meer ruimte/ander aanbod. Daarbij: door naamswijziging van de vereniging 

nieuwe leden binden. Een 60+ vindt zich niet oud genoeg om lid te worden van de 
Katholieke Bond voor Ouderen. 

 Verenigingen moeten zich echt actief op de vergrijzing richten. Voorbeeld: Indien er te 
weinig deelnemers zijn voor een 11-tal. Dan de mensen laten voetballen in teams met bijv. 

7 spelers.  
4. Samenwerking is een must om het verenigingsleven in stand te houden 

 Ja, samenwerking werkt. Voorbeeld jeugdoverleg. Tijdens overleg bleek dat activiteiten op 
zelfde tijdstip waren georganiseerd. Dit is toen veranderd. 

 Voor elke vereniging is samenvoeging op zijn eigen gebied nodig. Bijv. sportclubs 
samenvoegen voor de teams en de accommodatie.  

 Om club draaiende te houden; goede competitie te kunnen bieden. Samenwerking met 

zusterverenigingen in de regio. 
 Ja, vrijwilligers kunnen samen uithelpen. Bestuursleden delen. Wet/regelgeving. Op 

éénzelfde locatie. 
 
Alle opmerkingen op de sheets n.a.v. de vier stellingen: 

Stelling 1: Er is teveel versnippering in America van accommodaties 

1.  
 In het algemeen is er versnippering van accommodatie. 
 Er zijn gebouwen die misschien met aanpassingen beter benutbaar zijn.  

2. 
 Er komt nog meer versnippering. 
 Samenwerking. 
 Onafhankelijkheid. 

 Multifunctioneel. 
 Kijk in mogelijkheden. 
 Bestemmingswijziging?! 

3. 
 Ja, op het gebied van sociaal/culturele accommodaties + ook sport is versnipperd.  
 Goede cohesie! 
 Samenwerken! 

4. 

 Ja. Samengaan aanmoedigen. Moet komen vanuit bewustzijn van de 
accommodatiebeheerders.  

 
 
 

Stelling 2: America heeft genoeg vrijwilligers om alle accommodaties draaiend te houden 
1. 

 In de toekomst zullen er meerdere vrijwilligers nodig zijn. 
 Als er geen aanwas van leden komt dan zullen we problemen krijgen om vrijwilligers te 

krijgen. 
2. 

 Wat is genoeg? 

 Wat is draaiend houden? 
 Onderhoudsvrijwilligers krijg je minder. 
 Toekomst nog veel moeilijker. 

3. 

 Nu (nog) wel, maar in de toekomst niet. 
4. 

 Ja, op dit moment wel. 

 
 
 

Stelling 3: Verenigingen moeten meer inspelen op de vergrijzing 
1. 

 Zeker is dit een belangrijk gegeven om deze groep te betrekken bij de vereniging. 

2. 
 Jeugdvereniging niet. 
 Sportvereniging moeten hier wel meer op inspelen. 
 Inloopmiddag. 
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3. 

 Er zijn voldoende verenigingen voor de oudere generatie die al inspelen op de vergrijzing. 
Nu voldoende aanbieden voor de jeugd, zo hou je het dorp leefbaar. Heb je niets te bieden 
dan vertrekt de jeugd uit het dorp. 

4. 

 Ja, als het moet programma's iets aanpassen. 
 Mensen zoeken ook activiteiten buiten de verenigingen (individualisatie) 

 
 
 
Stelling 4: Samenwerking is een must om het verenigingsleven in stand te houden 
1. 

 Het is zeker een must om samen te werken. 
 Om de club draaiend te houden. 
 Om een goede competitie club-elftal-of groep te hebben. 

2. 
 Sportverenigingen hebben dit nodig. 
 Voor elke vereniging nodig. Maar voor iedereen net anders. Denk aan accommodatie, 

vrijwilligers, leden.  
3. 

 Ja, samenwerken is altijd een must 
o vrijwilligers 
o bestuurlijk (visie) 
o wet- en regelgeving 
o op eenzelfde locatie. 

4. 
 Ja, samenwerking werkt! Zie b.v. het Jeugdoverleg.  

 
 
 
Bonusstelling:  
Eigenlijk hebben we qua activiteiten en accommodaties niets meer te wensen, toch …? 

De aanwezigen konden d.m.v. een post-it hier hun eigen mening op geven. 
 

 Voor de ouderen valt er nog veel winst te behalen. 
 Kwantitatief Ja, Kwalitatief Nee. 
 Gezamenlijk nieuw sportcentrum voor bijvoorbeeld voetbal, korfbal, tennis en volleybal 

samen met Meterik en Hegelsom. 

 Een leefbaar America met een financieel draagbare accommodatie en bloeiende 
verenigingen. 

 Met de kleine dorpen in de omgeving (Meterik en Hegelsom) één complex met school, 
binnen- en buitensport in 2020 gerealiseerd waar we allemaal samen komen. 

 Ik zie dat we een nieuwe accommodatie krijgen in de kring Meterik – Hegelsom – America. 
 Meer activiteiten “spontaan” vanuit de bewoners. 
 Samenwerking c.q. fusie Bondszaal, Aan de Brug en Gezondheidscentrum. 

 Momenteel niet misschien. Voor de toekomst zeker wel wensen op divers gebied: 
bestuurlijk samenwerken, ouderen, jeugd, e.d. 

 Durf keuzes te maken. 
 Denk niet meteen aan alle beren op de weg. 

 

Afsluiting 
Wat is de ambitie van America? Waar willen we naar toe? 

 Ervoor zorgen dat mensen de activiteit kunnen blijven doen die ze willen. 
 Leefbaarheid! 
 
De volgende Dorpscafé met verenigingen is in mei.  
Oproep aan de aanwezigen om meer mensen hiervoor te motiveren. 
 

 
 


