
door Kitty Borghouts en Judith Janssen

„I k speelde jarenlang met Henk.
Van hem wist ik alleen maar dat
hij was getrouwd en kinderen
had. Op het veld was hij mijn bes-
te vriend, verder deelden we niets.
Als ik hem tegenkwam op straat,

dan maakten we een praatje.”
De liefde voor de sport en de club verbond
Paul Verweel (65), hoogleraar bestuurs- en or-
ganisatiewetenschappen aan de Universiteit
van Utrecht, oud-voorzitter van het bestuur
amateurvoetbal bij de KNVB en voorzitter
van een amateurclub aan zijn voetbalmaat
Henk. Ook al kwamen ze nooit bij elkaar over
de vloer. „Henk en ik deelden de liefde voor
het voetbal en de vereniging. Daar begint socia-
le cohesie mee, het vertrouwen in elkaar.”
Verweel deed jarenlang onderzoek naar het be-
lang van sportverenigingen en sporten voor
de samenleving. Sport begint volgens hem na-
tuurlijk altijd met het spel. Maar uiteindelijk
draait het om de verbondenheid tussen spe-
lers onderling, tussen spelers en club en uitein-
delijk tussen de club en de samenleving. En
vooral dat laatste lijkt tegenwoordig belangrij-
ker dan ooit.
„Sportverenigingen zijn de spiegel van de sa-
menleving. De principes van de maatschappij
zijn hetzelfde; ‘het leven en de leer’. De leer
gaat om fairplay, om gelijkheid en sportiviteit.
Maar het leven, de realiteit zeg maar, gaat om
‘er is alleen plek voor je als je je aan de regels
houdt.’ Je bent gelijk, maar er is toch hiërar-
chie. Dat is in de maatschappij niet anders”,
zegt Verweel.
Uit allerlei onderzoeken blijkt het belang van
sport in verenigingsverband voor zowel de per-
soon die sport als voor de samenleving daar-
omheen. „Het idee ‘ik hoor ergens bij’ is essen-
tieel. Ik hoor bij de wereld van de sport. Ik
hoor bij Messi. Sport vergroot het vertrouwen
in jezelf, in de ander uit de eigen groep en in
de ander uit een groep die je nog niet kent.
Het versterkt het sociaal kapitaal. Dat geldt
niet alleen voor de sporters, maar ook voor de
vrijwilligers. Sportverenigingen dragen bij aan
de kwaliteit van leven.”
Ooit draaide de voetbalclub uitsluitend om
het voetbal. De tennisclub om tennis en de
handbalclub om handbal. De liefde voor de
sport verbond de leden en de club had als be-
langrijkste taak ervoor te zorgen dat de wed-
strijden konden worden gespeeld. Vanaf 1822,
toen de eerste voetbalvereniging werd opge-
richt, is dat altijd zo geweest.
Dat verandert in de jaren zeventig als de over-
heid een verband gaat leggen tussen sport en
gezondheid. Sport moet gestimuleerd worden,
is dan het devies. Vanaf de jaren negentig
krijgt sport en daarmee ook de sportvereni-
ging een stevigere maatschappelijke betekenis
toebedeeld. Sport, zo is de gedachte, zorgt

voor sociale binding in de wijk of het dorp,
voor een goede gezondheid, voor werkgelegen-
heid en is goed voor de economie. De vereni-
ging schuift op van de marge naar het hart
van de samenleving. Daarmee wordt de club
een instrument van de overheid, die graag ziet
dat burgers en organisaties meer zelf gaan bij-
dragen aan overheidsbeleid.
Zo schrijft het ministerie van Volksgezond-
heid in 2008 bijvoorbeeld dat sportverenigin-
gen op verschillende terreinen een bijdrage
(moeten) gaan leveren: op het gebied van on-
derwijs, buitenschoolse opvang, de leefbaar-
heid in de wijk, het bevorderen van de volksge-
zondheid, het participeren van kwetsbare groe-
pen en voor topprestaties in de sport. Niet al-
leen de overheid ziet die taak voor clubs, ook
gemeenten en de Nederlandse sportorganisa-
tie NOC*NSF. Sport is volgens die laatste ‘een
belangrijk instrument in het doorgeven van
normen en waarden. In de persoonlijke ont-
wikkeling van mensen kan sport een belangrij-
ke rol spelen en dat geldt ook voor de grote
maatschappelijke thema’s van nu en morgen,
zoals sociale cohesie, gezondheid, opvoeding,
veiligheid en leefbaarheid. De kansen die de
sport biedt, zouden beter benut kunnen wor-
den.’
Sommige sportverenigingen zien die rol voor
zichzelf ook al weggelegd, al dan niet geboren

uit noodzaak om te overleven. Ledenverlies en
financiële zorgen dwingen clubs immers om
anders te kijken naar zichzelf, naar hun rol in
de samenleving en naar andere verenigingen.
Verenigingen hebben tegenwoordig dus een
taak die verder reikt dan het organiseren van
trainingen en competitie. En door de decentra-
lisaties in het sociale domein - denk aan de
Wmo en de jeugdzorg - is de maatschappelij-
ke rol van sportverenigingen actueler dan ooit.
Maar kunnen en willen sportverenigingen die
rol wel aan?
Uit landelijk onderzoek van het Mulier Insti-
tuut blijkt dat acht van de tien bestuurders
van sportverenigingen vinden dat zij een maat-
schappelijke verantwoordelijkheid hebben.
Die verantwoordelijkheid zien zij dan vooral
in het aanbieden van sport, veel verder dan
dat gaat die taak niet. Sommige besturen noe-
men het bevorderen van volksgezondheid nog
een belangrijke bijdrage. Ook vinden bestuur-
ders dat ze maatschappelijk betrokken zijn,
simpelweg omdat ze werken met vrijwilligers.
Vooral oudere (en traditionele) clubs vinden
die druk om zich maatschappelijk in te zetten
lastig. De druk om te veranderen staat voor
hen op gespannen voet met de autonomie van
de vereniging. Wie bepaalt nog langer de
koers? Zijn dat de leden, het bestuur of de
overheid? En, wat betekent het als er professio-
nals worden ingevlogen om de club ‘te moder-
niseren’? Die professional kost niet alleen veel
geld, maar geeft ook vrijwilligers het gevoel
dat ze niets meer (of veel minder) te zeggen
hebben. En dan samenwerken. Doelen, belan-
gen en culturen kunnen botsen met elkaar.
Sport is niet meer het uitgangspunt, terwijl
dat wel de reden is waarom een sportvereni-
ging ooit is begonnen en waarvan ze kennis
heeft.
Het ontbreekt bij veel verenigingen aan de in-
trinsieke behoefte om een maatschappelijke
functie te vervullen. Ze denken vooral prak-
tisch: wat levert het ons op? Nieuwe leden,
extra inkomsten, een beter imago?
Bovendien, wie moet die veranderingen door-
voeren? Ze hebben lang niet altijd geschikte
mensen of accommodaties. Een ander span-
ningsveld is die tussen de leden en de vereni-
ging. Hoe ‘publieker’ een club wordt, hoe min-
der de leden zich ermee identificeren.
En juist dat laatste is zo vreselijk belangrijk
voor het bestaan van een club, zegt onderzoe-
ker Verweel. „Het begint met de liefde voor de
sport, maar daarnaast gaat iemand ook bij een
club omdat daar vriendjes zitten. Sport is een
‘ons-kent-onscultuur’. Mensen komen uit de-
zelfde wijk of hetzelfde dorp. En al verschillen
ze van elkaar, dat maakt de club ook levend.
Een club biedt een mate van geslotenheid en
geborgenheid. Ouderwets misschien. Maar dat
is haar kracht. Breek je dat open, dan houd je
niets over. Dan houd je over wat je ook op de
sportschool kunt krijgen of in je werk.”

Het begint met liefde
Ooit draaide de voetbalclub enkel om voetbal en de tennisclub om tennis.
Zo simpel is het niet meer. Sportverenigingen schuiven op van de marge naar het
hart van de samenleving. „Het idee ‘ik hoor ergens bij’ is essentieel. Verenigingen
dragen daarmee bij aan de kwaliteit van leven.”

Sportverenigingen in krimpgebieden
zijn niet per se de eerste verenigingen
die omvallen, blijkt uit recent onder-
zoek van het Mulier instituut.
Juist in de dunbevolkte gebieden zijn
sportverenigingen vaak de laatste ont-
moetingsplekken die in een dorp over-
blijven nadat scholen en winkels zijn
verdwenen.
Verenigingen hebben daarmee een ster-
ke sociale functie in een dorp. Mensen
kunnen elkaar ontmoeten en verenigin-
gen spelen vaak een rol bij dorpsevene-
menten.
Maar de vereniging staat niet op zich-
zelf in het dorp. De mogelijkheid voor
mensen om elkaar te zien is belangrij-
ker dan de aanwezigheid van een sport-
vereniging. Als mensen dat in een win-
kel of wijkgebouw kunnen doen, is dat
ook prima.
Het is wel zo dat verenigingen zichzelf
lang in stand kunnen houden door mid-
del van zelforganisatie. Ze hebben een
brede doelgroep en vaak een eigen plek,
zoals een kantine.

Bevolkingskrimp en daardoor minder leden. Terugtrekkende
overheid en daardoor minder financiën. Afnemende
betrokkenheid van leden en daardoor minder vrijwilligers.
Sportverenigingen in Limburg zien tal van uitdagingen op zich
afkomen. Hoe houden ze het hoofd boven water?

Het belang van clubs
in krimpgebieden

„Een sportclub biedt een mate van

Vrijdag 18 december 2015

 B3
 SI-B02R

Vereniging kan op
gemakkelijke
manier rol spelen
om eenzaamheid
tegen te gaan.

door Job Tiems

STEIN/DEN HAAG – Tweede Kamer-
lid Martijn van Helvert (CDA)
heeft minister Melanie Schultz van
Haegen (VVD, Infrastructuur en
Milieu) gevraagd om met een ‘maat-
oplossing’ te komen voor het inter-
nationale transport van carnavals-
wagens. Dit om tot een goede op-
lossing te komen voor de overtocht
van carnavalswagens over de snel-
weg A67/E314 richting België.

Volgens het Susterse Tweede Ka-
merlid hoeft de minister niet te vre-
zen dat carnavalisten misbruik ma-
ken van de situatie wanneer er een
ontheffing wordt verleend voor het
transport. „Het is echt niet zo dat
alle dorpen in Limburg ineens over
de snelweg gaan rijden met een car-
navalswagen”, zegt hij. „De angst
dat dit vaker moet gebeuren is ook
ongegrond, want het is maar een
keer carnaval. Het gaat om één spe-
cifiek geval op één specifiek mo-
ment op één specifieke plaats.”

Van Helvert zegt dat minister
hem heeft toegezegd op korte ter-
mijn met een reactie te komen. Hij
wil daarmee de onrust onder carna-

valsvierders die het afgelopen jaar
ontstond voorkomen. Rijkswater-
staat liet toen weten dat er geen car-
navalswagens over de A67/E314
naar België mochten rijden. Als al-
ternatief werd een route via Maas-
tricht of Maaseik aangeboden. Na
lang overleg tussen de Steinse bur-
gemeester Marjon Leurs, het Open-
baar Ministerie (OM) en politie
werd op de valreep besloten om
toch ontheffing te verlenen voor de
overtocht.

Vlak daarna stelde Van Helvert
Kamervragen aan minister Schultz
van Haegen. Zij liet toen in haar
antwoorden weten dat zij tegen de
overtocht van carnavalswagens via
de A76/E314 naar België was om
daar mee te doen aan de halfvasten-
optochten.

Momenteel onderzoekt Rijkswa-
terstaat samen met de gemeente
Stein en de Nederlandse carnavals-
verenigingen de mogelijkheden
voor het internationale transport
van carnavalswagens voor de op-
tochten in Maasmechelen (28 fe-
bruari) en Kotem (13 maart). Deze
optochten zijn in trek omdat vere-
nigingen hiervoor worden betaald.

Verenigingscultuur
wordt steeds meer
vervangen door
consumenten-
gedrag.

We maken ons
zorgen over hoe
lang we als
vereniging nog
kunnen bestaan.

Van Helvert wil
‘maatoplossing’

De gemeenteraden van Schinnen
en Onderbanken zijn gisteravond
akkoord gegaan met een fusie tus-
sen de twee gemeenten per 1 janua-
ri 2019. Maar nadrukkelijk werd ge-
noemd dat er alles aan gedaan
moet worden om Nuth bij de fusie
te betrekken.

Dat is de uitdrukkelijke wens
van de gemeenteraad van Schin-
nen. Hugo Schaffrath, fractieleider
van de grootste partij Vernieu-
wingsgroep, zei dat een aanvulling
met Nuth wordt toegejuicht. Twan
Schevers van het CDA was er stelli-
ger in: „We willen dat alles in het
werk wordt gesteld om Nuth bij de
herindeling mee te nemen. De
nieuwe gemeente moet zo robuust
mogelijk worden.”

Ook wil Bert Heggen van de
VVD dat de gemeente Nuth gedu-
rende het fusieproces voortdurend
op de hoogte wordt gehouden van
het verloop. We hopen erop, ver-
trouwen erop en gaan ervan uit dat
Nuth voor 1 juli nog aansluit bij de-
ze fusie.”

Hun gebeden werden gehoord
door burgemeester Leon Frissen.
„Ik zou graag meer regie hebben

om Nuth bij de fusie te betrekken,
maar dat hebben we niet en de pro-
vincie en het Rijk ook niet. Er wor-
den informele gesprekken met de
burgemeester en andere mensen in
Nuth gevoerd. We doen er inder-
daad alles aan om Nuth erbij te ha-
len. Tot juli is er voor een andere
gemeente de mogelijkheid tot een
‘zwaan-kleef-aan-scenario’.”

De PvdA van Schinnen was de
enige fractie die tegen het fusiebe-
sluit stemde. Zij vindt dat de fusie
tussen Schinnen en Onderbanken
robuust genoeg is. De andere frac-
ties waren juist van mening dat er
niet langer meer gewacht moest
worden met een fusiebesluit.

Schevers liet duidelijk weten dat
hij vindt dat de gemeente Schin-
nen zelf aan het stuur moet zitten.
„We moeten stappen zetten en
kunnen niet meer achterover leu-
nen. Het is nu de keuze: zijn we
pioniers, of hobbelen we er achter
aan? Wat het CDA betreft het liefst
pioniers.”

Het fusiebesluit moet uiteinde-
lijk nog langs de provincie, het Mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken,
de Raad van State, de Tweede Ka-
mer en de Eerste kamer.

Eerstvolgende grote stap in dit
proces is het vaststellen van een
herindelingsontwerp (medio 2016).
In dit ontwerp wordt de noodzaak
van de herindeling en de samenstel-
ling van de gemeentelijke partners
onderbouwd. Hierop kan nog een
zienswijze worden ingediend.

VV DESM

‘Alles doen om
Nuth bij fusie
te betrekken’

RKSV WittenhorstHandboogschutterij St. Joris

““ “

geslotenheid en geborgenheid.”  foto Luc Lodder

door Emil Visser

SCHINNEN/ONDERBANKEN – Schin-
nen en Onderbanken gaan bij
buurgemeente Nuth aan de
poort rammelen, om Nuth ervan
te overtuigen om aan te sluiten
bij de nieuwe fusiegemeente.

CARNAVAL Overtocht in Tweede Kamer

GEMEENTEN Raden akkoord met fusie
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