
O nze samenleving verandert
steeds sneller. Dat geldt ook voor
onze sportverenigingen. Com-
merciële sportaanbieders zoals fit-

ness en golf en anders georganiseerde spor-
ten waaronder de loop-, wandel- en fiets-
groepen maken een steeds groter deel uit
van het sportaanbod. Toch zijn de vereni-
gingen in ons land nog steeds de grootste
sportaanbieder. Wij moeten er dan ook al-
les aan doen om deze unieke verenigingscul-
tuur in Nederland te behouden. Zeker in tij-
den waarin onze samenleving onder druk
staat.
Ledenaantallen dalen, minder vrijwilligers,
inkomsten lopen terug, accommodaties zijn
verouderd, het traditionele sportaanbod
sluit minder aan bij de behoefte van leden.
Ondertussen vraagt de overheid aan vereni-
gingen om een nog prominentere rol te spe-
len bij gezondheidsdoelstellingen, opvoe-
ding of integratie. Ik durf te stellen dat het
nog nooit zo ingewikkeld was om een club
te besturen. Vanwege, of juist ondanks, die
grote druk realiseren gelukkig steeds meer
verenigingen zich dat stilzitten geen optie
is onder het motto: wie zijn toekomst niet
zelf bepaalt, krijgt hem opgelegd.
Overal in Limburg ontwikkelen zich fantas-
tische initiatieven van sportverenigingen
die om zich heen kijken en elkaar opzoe-
ken. Ze maken samen met hun leden, met
hun omgeving, met andere clubs en met de
gemeente plannen om dat te blijven doen
waar ze goed in zijn: iets voor elkaar beteke-
nen. Het delen van bestuurs- en vrijwilli-
gerstaken, het gezamenlijk inkopen van on-
derhoud of energie, het ter beschikking stel-
len van de sportkantine voor ouderenwerk,
het aanbieden van naschools sporten. Vere-
nigingen worden ‘sociale ondernemers’.

Het worden verenigingen of omgevingen
waar soms vijftien uur per dag activiteiten
zijn voor sport en cultuur. Waar je kunt
sporten en bewegen met een vast of flexi-
bel lidmaatschap. Eigenlijk zijn het social
hotspots waar jong en oud elkaar ontmoe-
ten.
NOC*NSF en de tien grote sportbonden
noemen dit ‘Open club omgevingen’. Door
bundeling van krachten, samenwerking of
fusie ontstaan dit soort nieuwe verenigings-
vormen van klein tot groot. Maar één ding
hebben ze gemeen: ze slagen alleen als de
vrijwilligers binnen de vereniging dit zelf
willen en initiatief nemen. Ik noem dit ‘an-
ders verenigen’. Dat is volgens mij nou net
wat de overheid bedoelt met burgerkracht
en zelfsturing. Dat gaat niet vanzelf. Daar is
veelal hulp bij nodig. Anders verenigen gaat
over samenwerken en mogelijk zelfs fusies.
Dit zijn processen waar mensen over hun
grenzen heen moeten leren kijken, denken
en handelen. Emoties spelen een grote rol
en de juiste verwachtingspatronen moeten
gecreëerd worden. Daar heeft de overheid
de belangrijkste rol.
De gemeente zal een realistisch toekomst-
beeld moeten schetsen. Tijdig vertellen wat
er gaat gebeuren op het gebied van subsi-
dies, herschikking van accommodaties en
bijvoorbeeld horecabeleid. Zo weet de vere-
niging wat wel en niet mogelijk is. Als de
verenigingen weten waar ze aan toe zijn,
gaan ze ook zelf de keuzes maken. Onder-
steun en faciliteer als gemeente deze proces-
sen, maar laat het initiatief vooral aan de
burgers zelf. Dat voorkomt dat goede plan-
nen en samenwerking vaak mislukken door-
dat de gemeente de regie neemt en het ge-
vaar bestaat dat het een politieke lading
krijgt. De vereniging is en blijft zelf verant-
woordelijk. Men moet leren om eigen ver-
antwoordelijkheid te nemen, zelf de broek
op te houden en met goede plannen te ko-
men. Wij adviseren gemeenten om die vere-
nigingen te ondersteunen die willen samen-
werken en die de ontmoetingsplaats vor-
men voor de wijk, buurt of dorp. Bijvoor-
beeld met een aanbod voor senioren, het
stimuleren van integratie en meedoen voor
iedereen, of het organiseren van sportieve
kinderopvang. Leefbaarheid is een verant-

W e leven in onze westerse we-
reld in een tijd van overvloe-
dig aanbod. Het individu staat
continu bloot aan allerlei ver-

leidingen. Commerciële boodschappen roe-
pen op om iets te kopen of ergens aan deel
te nemen. De wereld om ons heen veran-
dert snel, niet alleen door technologische
ontwikkelingen, maar ook door ons eigen
gedrag en de daaraan gerelateerde behoef-
ten. Individualisme, flexibiliteit en consu-
mentisme zijn hierbij kernwoorden. Juist in
deze tijd hebben veel individuen in onze sa-
menleving het moeilijk om aan deze behoef-
ten invulling te geven. Het klinkt wellicht
paradoxaal, maar hier liggen enorme kan-
sen voor (sport)verenigingen. Zij kunnen
echt invulling geven aan de behoefte van de
‘klant’ en hebben meer dan ooit meerwaar-
de ten opzichte van de commerciële verlei-
ding. De vereniging anno 2016 is de familie
van de toekomst. Hoe anders was het de vo-
rige eeuw toen er nog gezinnen waren zo
groot als voetbalelftallen.
Maar om als vereniging invulling te geven
aan de behoefte van het individu dient de
vereniging open te staan voor verandering
en haar territorium open te stellen voor an-
deren. Het is cruciaal om als bestuur van
een sportvereniging een duidelijke visie
voor ogen te hebben met heldere doelen, zo-
wel sportief als maatschappelijk, en deze
ook durven te delen met de omgeving. Fo-
cus daarbij niet op bedreigingen, maar kijk
naar kansen. Walt Disney zei ooit: If you
can dream it, you can do it! Als je durft te dro-
men met je vereniging, ontstaan er echt
nieuwe kansen en willen mensen ook aan-
sluiten bij de vereniging. Ieder mens wil
geïnspireerd worden en behoren tot een om-
geving met ambitie, op welk niveau dan
ook. Daarom doe ik een oproep aan ieder-

een die ook actief is in een vereniging: durf
te dromen!
Door verenigingen wordt te snel een beroep
gedaan op lokale overheden vanuit een ne-
gatieve mindset. Ga uit van eigen kracht en
creëer je eigen kansen, je zult er versteld
van staan hoeveel energie dat geeft! Als ik
kijk naar de vereniging waarvan ik zelf on-
derdeel ben, RKsv Wittenhorst, dan wor-
den er dromen nagestreefd die uiteindelijk
hebben geleid tot een bloei van de vereni-
ging. Uiteraard is ook bij deze vereniging
met meer dan 1000 leden en 200 vrijwilli-
gers niet alles perfect en zijn er uitdagingen,
maar er wordt wel een duidelijke koers geva-
ren. RKsv Wittenhorst heeft daarbij eerst
haar eigen identiteit vastgesteld en vervol-
gens aangegeven hoe zij haar sportieve en
maatschappelijke ambities, die passen bin-
nen de cultuur van de vereniging, wil reali-
seren. Dit heeft geleid tot mooie sportieve
en maatschappelijke hoogtepunten waar ie-
dereen bij RKsv Wittenhorst trots op is.
Belangrijk daarbij is dat een vereniging
naast haar sportieve activiteiten ook haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid
neemt. Voorbeelden hiervan zijn onder an-
dere Engelse scholen die komen trainen bij
RKsv Wittenhorst en wedstrijden spelen in
de diverse kernen in Horst aan de Maas, ‘Be-
wegen naar Werk’ met VIA VVV en het faci-
literen van stage- en afstudeerplekken voor
leden. Een vereniging van de toekomst is
een vereniging die de samenwerking en ver-
binding zoekt, die durft te delen en die over
haar eigen schaduw heen stapt. Daarom is
RKsv Wittenhorst initiatiefnemer van
Sportzone ‘De Kasteelsche Bossen’, een sa-
menwerkingsverband tussen verenigingen,
scholen, commerciële instellingen en de ge-
meente Horst aan de Maas. Een ambitieplek
die een bijdrage gaat leveren aan de leefbaar-
heid van onze gemeenschap. Het met elkaar
in samenspraak bomen over de toekomst
van Sportzone ‘De Kasteelsche Bossen’ is de
eerste winst van onze gezamenlijke droom.
Samen op reis met een ambitie waarvan de
eindbestemming nog niet bepaald is, past in
het nieuwe denken van een toekomstbesten-
dige vereniging! Bij RKsv Wittenhorst en
Sportzone ‘De Kasteelsche Bossen’ is het
glas halfvol!

Stilzitten is geen optie Het glas is halfvol
Ton Hagens: „Ga uit van je eigen kracht en creëer je eigen kansen.”Jack Opgenoord: „De gemeente zal een realistisch toekomstbeeld moeten schetsen.”

Bevolkingskrimp, terugtrekkende overheid, afnemende
betrokkenheid van leden.. Hoe houden Limburgse

sportclubs het hoofd boven water? Vandaag de laatste

aflevering in een korte serie daarover. Drie beleidsmakers laten

hun licht schijnen op de toekomst van de sportclubs.

Om te overleven dienen verenigin-
gen open te staan voor veranderin-
gen, stelt Ton Hagens, voorzitter
van RKsv Wittenhorst en kartrek-
ker van de Sportzone Horst.

Sportverenigingen worden steeds
meer ‘sociale ondernemers’, maar
hebben daarbij wel hulp nodig, be-
toogt Jack Opgenoord, directeur
van Huis van de Sport Limburg.
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V an oudsher hebben mensen sport-
verenigingen opgericht om sa-
men te kunnen sporten en de
competitie met elkaar aan te

gaan. De oudste vereniging die ik in Lim-
burg terug kon vinden, gymnastiekvereni-
ging K.M.G. Eendracht 1876 uit Maastricht,
viert dit jaar haar 140-jarig bestaan!
Sporters hebben tegenwoordig veel meer
keuzemogelijkheden dan 140 jaar geleden.
Zo zijn er naast sportverenigingen ook veel
(commerciële) aanbieders, zoals fitnesscen-
tra, judoscholen en organisatoren van ma-
rathons en bootcamps. De Nederlander
sport daarnaast graag zelfstandig (even-
tueel met hulp van een sport-app) of in de
openbare ruimte. Allemaal vormen van
sportbeoefening waar geen sportvereni-
ging aan te pas komt en waarvan de vereni-
ging concurrentie ervaart. In deze overvol-
le sportmarkt zullen uiteindelijk alleen die
sportverenigingen overleven die iets extra’s
bieden. Dat kan de toegang tot een bepaald
type sportaccommodatie zijn, training in
een kleine tak van sport, de gezelligheid in
het clubhuis of de mogelijkheid om aan
wedstrijden deel te nemen.
Welke mogelijkheden een sportvereniging
heeft om van toegevoegde waarde te zijn,
zal verschillen tussen een bruisende stad
met veel alternatieven en een dorpskern in
een krimpgebied. In alle gevallen is het van
belang dat verenigingen rekening houden
met de omgeving waarin ze zitten, en wat
daar de toekomstmogelijkheden zijn. Dat
verenigingen dit al doen, is terug te zien in
het feit dat veel van hen veranderen van
een meer interne oriëntatie (gericht op het
sportaanbod voor leden, de primaire func-
tie) naar een meer externe oriëntatie. Som-

mige van die verenigingen verbreden het
(sport)aanbod voor hun leden en voor
niet-leden, andere komen in samenwer-
king met niet-sportorganisaties tot nieuwe
activiteiten, zoals kinderopvang en dagbe-
steding voor ouderen of gehandicapten.
Niet iedere club heeft de organisatorische
kracht, de ambitie en de mogelijkheden in
de omgeving om zich tot een vereniging
met een externe maatschappelijke functie
te ontwikkelen. In de praktijk zijn het voor-
al grotere verenigingen (groter dan 250 le-
den) en verenigingen die over een eigen
sportaccommodatie en/of kantine beschik-
ken, die meer extern zijn georiënteerd.
De verwachting is dat de differentiatie in
sportverenigingen de komende jaren zal
doorzetten, waardoor een breed conti-
nuüm van sportverenigingen ontstaat: van
de kleine, klassieke vrijwilligersorganisaties
tot grote multifunctionele omni-sportver-
enigingen met meer dan alleen sportaan-
bod, ondersteund door betaalde vereni-
gingsmanagers. Ondersteuningsorganisa-
ties (sportbonden, lokale en provinciale
sportservices, en
buurtsportcoaches/combinatie-functiona-
rissen) hebben een belangrijke rol om vere-
nigingen bewust te maken van de ontwik-
kelingen die zich in hun omgeving afspe-
len, en te wijzen op de bedreigingen en
kansen. ‘Onze club gaat nooit verloren’
kan een motto zijn dat bij veel Limburgse
sportverenigingen past, als duidelijk is dat
zij een belangrijke sociale functie in hun
omgeving vervullen en er mogelijkheden
zijn om die verder te ontwikkelen. Als zo’n
vereniging knelpunten ervaart, kan gerich-
te ondersteuning helpen om de club toe-
komstbestendig te laten worden. Maar
soms zal men ook moeten (durven) vast-
stellen dat het draagvlak is weggevallen en
er goede alternatieven zijn, waardoor het
beter is om te fuseren of de vereniging op
te heffen. Dat hier en daar een vereniging
wordt opgeheven, is overigens heel nor-
maal, dat gebeurt met andere organisatie-
vormen, zoals scholen en bedrijven, ook.
Dat neemt niet weg dat in een maatschap-
pij waarin zelfredzaamheid en participatie
hoog in het vaandel staan, de sportvereni-
ging nog een heel mooie toekomst heeft.

Differentiatie zet door

door onze verslaggever

LANDGRAAF – Het onderzoek van
de politie in Rimburg naar sporen
van een mogelijk misdrijf, dat te
maken heeft met de verdwijning in
1996 van een man, is gisteren af-
gerond. Over de resultaten wordt
niets medegedeeld.

De forensische recherche begon
dinsdagmorgen in alle vroegte met
het uitpluizen van de woning en
de tuin aan de Rinckberg. Er wordt
rekening mee gehouden dat de ver-
miste man twintig jaar geleden in
dat huis om het leven is gebracht.
Zijn lijk zou volgens de politie in
een vat zijn gestopt. De man is

nooit als vermist opgegeven. De re-
cherche hoopte tijdens de huiszoe-
king aanwijzingen te vinden voor
een eventueel delict.

Tijdens de doorzoeking is de ge-
hele woning ontruimd. Er werden
twee grote containers voor het huis
gezet en vervolgens werd daarin al-
le huisraad tijdelijk opgeslagen. Het
ging om meer dan dertig kubieke
meter.

Nadat het onderzoek was afge-
rond, moesten alle spullen weer
worden teruggezet. Omdat het een
enorme hoeveelheid betrof, waren
daar een team van tien agenten en
ander politiepersoneel voor nodig.
De klus werd gisteren geklaard.

door Stefan Gillissen

SIMPELVELD – Het Openbaar Minis-
terie (OM) wil de op Cyprus woon-
achtige Jan M. (67) horen. Hij geldt
als verdachte in een gewelddadige
afpersingszaak in Simpelveld. Jan
M. wordt gezien als het brein ach-
ter - en de opdrachtgever voor -
een overval op een Simpelveldse za-
kenman. Die vond 16 december
2009 plaats. Doel was om meer dan
vier miljoen euro afhandig te ma-
ken. M. beloofde volgens onderzoe-
kers één miljoen euro aan min-
stens vier criminelen.

Jan M. werd door meerdere ver-
dachten genoemd. Hij werd in
maart 2014 in Zwitserland als getui-
ge in de zaak gehoord. „M. gaf tij-
dens het verhoor informatie die al-
leen een dader kan hebben”, zegt
het OM.

De verdachte kwam gisteren on-
danks een dagvaarding niet opda-
gen. Hij werd ook niet vertegen-
woordigd door een advocaat.

De zakenman en diens vrouw
werden ruim zes jaar geleden in
hun woning mishandeld en be-
dreigd. Beiden raakten getraumati-
seerd door die ervaring. Omdat een

van de slachtoffers een alarmknop
wist in te drukken, kon de politie
twee verdachten snel aanhouden.

Robert K. uit Haaksbergen en Ha-
genaar Robert D. zijn in 2010 ver-
oordeeld tot achttien maanden cel-
straf. Die straf kreeg ook de Amster-
dammer René van C. Hij fungeerde
volgens justitie als tussenpersoon.
Alle drie hebben hun straf inmid-
dels uitgezeten.

Een vierde man, ene L. uit Apel-
doorn, kwam ook in beeld bij de
onderzoekers. Hij is vorig jaar ja-
nuari voor medeplichtigheid aan
de afpersing veroordeeld tot acht-
tien maanden cel, waarvan twaalf
voorwaardelijk. L. is tegen die straf
in hoger beroep gegaan.

Reden voor de overval op de
Simpelveldenaar zou een conflict
over de bouw van een hotel in
Zwitserland zijn geweest. Dat
kwam niet van de grond.

Onze grootste
ambitie is onze
vereniging te
behouden voor
de gemeenschap.

Het ledental van
onze vereniging
is de laatste paar
jaar met 30
procent gedaald.

Maatschappelijke
inzet? Dat zijn
overheidstaken.
Overheid maakt
het zich makkelijk.

‘Getuige’ verraadt
rol in afpersing

Politie zwijgt
na onderzoek in
woning RimburgFC Bemelen

M. gaf tijdens het verhoor
informatie die alleen
een dader kan hebben.

SV NOAV Echt-Susteren Dynamic tennis Nederweert

Openbaar Ministerie

““ “

Janine van Kalmthout: „De sportclub heeft nog mooie toekomst.” foto’s Mara van den Oetelaar

Er zal een landschap ontstaan vol
diversiteit in verenigingen, denkt
Janine van Kalmthout, vereni-
gingsonderzoeker bij sportonder-
zoeksbureau Mulier Instituut.

“

RECHTBANK Overval zakenman Simpelveld

We nodigen alle officiële carnavalsprinsen uit Parkstad 
van harte uit voor de jaarlijkse groepsfoto.

Deze wordt gemaakt op zaterdag 30 januari om 11.00 uur 
in Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145 in Heerlen. 
Om 10.30 aanwezig zijn in het Theatercafé.

Sturen naar: redactieparkstad@mgl.nl o.v.v. Prinsenfoto.

Niet-officiële prinsen en jeugdprinsen zijn helaas uitgesloten. 

naam vereniging
naam prins(es)
adres én gsm-nummer contactpersoon

Aanmelden alleen via e-mail met de volgende gegevens:

Prinsenfoto 2016Prinsenfoto 2016
ad

.00 uur
. 

foto.

esloten.

evens:

MYSTERIE Huisraad weggehaald en teruggezet

prde03
DDL-LD


