
door Kitty Borghouts en Judith Janssen

H andbal is een speerpuntsport voor
de provincie Limburg, maar als er
nu niets gebeurt, lijkt het handbal
in Midden-Limburg een margina-

le sport te worden. Niet voor niets kruipen
de drie handbalverenigingen in Maasgouw,
Leudal en Roermond-Zuid bij elkaar om er
samen voor te zorgen dat de handbalsport
gaat bruisen in de regio. De nieuwe vereni-
ging LimMid moet soelaas bieden.
Oud-voorzitter Sjra Rutten van HV Maas-
gouw en bestuurslid van LimMid schetst
het probleem: „We hebben al te maken met
10 tot 15 procent krimp onder de jeugd en
we verwachten nog eens 10 tot 15 procent
krimp de komende tien tot vijftien jaar. Dat
betekent dat de markt voor nieuwe aanwas
kleiner wordt. Bovendien hebben we veel
concurrentie van zaalvoetbal, vrouwenvoet-
bal en solosporten zoals running en fitness.
Tot slot is handbal een relatief dure team-
sport. Veel duurder dan voetbal.”
Vooral dat laatste steekt. Volgens Rutten be-
taalt zijn club de hoofdprijs qua zaalhuur
(34,50 euro per uur), terwijl de voetbalclubs
per jaar een vast bedrag betalen aan pacht
en ongelimiteerd gebruik mogen maken
van de velden. „Volgens mij heeft voetbal
een onterechte preferente positie en ik
houd mijn hart vast als de KNVB zijn mar-

ketingmachine nog meer gaat richten op
damesvoetbal.” Rutten ervaart het als een
‘oneerlijk gevecht’. „Maar wel een gevecht
dat je moet voeren, anders overleef je niet.”
HV Maasgouw telt zo’n negentig leden. De
inkomsten van de club komen voorname-
lijk uit de contributie. Inkomsten uit sponso-
ring vallen behoorlijk tegen en de club bezit
geen eigen horeca. „In de meeste sporthal-
len mogen we geen reclameborden plaat-
sen. Bovendien hebben we geen eigen kanti-
ne waarmee we geld kunnen verdienen. De
contributie is onze sluitpost waarmee we
de financiën kunnen rechttrekken.”
Collega Hans de Jong, oud-voorzitter van
HV Leudal en straks preses van de nieuwe
koepelclub LimMid stelt dat je moet samen-
werken. „Dat begint vanuit de gedachte dat
je elkaar nodig hebt. We zijn begonnen met
een kennismakingstoernooi en gezamenlij-
ke trainingen en dat werkte goed.”
Geen enkel dorp buiten Roermond is groot
genoeg voor een eigen handbalvereniging,
zeggen de oud-voorzitters. Volgens hen
reist 60 tot 70 procent van de leden al naar
een speellocatie een paar kilometer verder-
op. HV Maasgouw is al een fusieclub, maar
er was ooit een periode dat er tussen Sittard
en Roermond meer dan tien handbalvereni-
gingen actief waren. Dat zijn er nu dus nog
maar vijf. Toch zien de heren die ontwikke-
ling niet somber in. Bundeling van krachten
betekent ook dat je kunt innoveren. Zo wil-
len ze het beachhandbal ontwikkelen om
de jeugd bij zich te houden en nieuwko-
mers te trekken. Dat geldt ook voor het G-
handbal dat nu al in Maasgouw wordt aan-
geboden, maar straks in heel Midden-Lim-
burg. „In kleine dorpen ligt de toekomst bij
het verbinden van verenigingen aan maat-
schappelijke functies”, zegt Rutten. Maar
daarvoor is een omslag nodig in denken bij
gemeenten en dat is een taai proces.”

door Kitty Borghouts en Judith Janssen

D e voetbalclub, de handbalclub, de
tennis- en badmintonvereniging,
de ruiterclub. Eigenlijk bijna alle
(sport)verenigingen in Maasbree

liepen rond met dezelfde vragen. Hoe vin-
den we - en behouden we - vrijwilligers?
Wat kunnen we doen om de sponsoring te
verbeteren? Wat te doen met accommoda-
ties? Hoe kunnen we het kader opleiden?
Rob Hüskens hoorde ze aan en richtte een
stichting op, stichting Bree, met als doel de
verenigingen met elkaar in gesprek te krij-
gen en te zorgen dat ze elkaar kunnen ver-
sterken. „In het dorp liep al een project Ver-
eniging van de Toekomst en stichting Bree
vloeit daar eigenlijk uit voort. De tijden zijn
veranderd en de verenigingen in het dorp
hebben door dat er iets moet gebeuren wil-
len ze niet omkiepen.”
Hoewel in het dorp de nood nog niet aan
de man is - uit onderzoek blijkt dat bijna al-
le kinderen aan sport doen - ziet men voor
de toekomst wel wat op ze afkomen. „Dure
accommodaties staan overdag leeg, de jonge-
ren vanaf zestien trekken zich terug uit de
clubs, vrijwilligers zijn moeilijk te vinden
evenals een goed opgeleid kader”, aldus
Hüskens.
Maar samenwerken is soms lastig. „Het be-
gint er alleen al mee dat niet alle verenigin-

gen voor zichzelf duidelijk hebben waar ze
naartoe willen in de toekomst. Veel hangt af
van individuen. Sommigen zijn nog te veel
met hun eigen eilandje bezig, anderen kij-
ken al wel naar elkaar en naar de toekomst.
Iedereen is natuurlijk trots op het huis - de
vereniging in dit geval - dat hij zelf heeft ge-
bouwd. Samenwerken klinkt niet zo sexy.”
Sexy of niet, de voorbeelden van samenwer-
kingen in het dorp zijn inmiddels talrijk. De
ouderen die sinds kort judoles volgen om
beter te kunnen vallen bijvoorbeeld. Of de
tennis- en de badmintonclub die samen les-
sen geven, of de school en de indoorsport-
verenigingen die samenwerken in het pro-
ject KERNgezond. En dan is er de voetbal-
club die zijn accommodatie, die overdag
toch leegstaat, beschikbaar stelt aan de kin-
deropvangcentrum Hoera.
„Verenigingen voelen dat ze een maatschap-
pelijke rol moeten en kunnen spelen. En
dat doen ze graag”, zegt Marlieke Verstraten
die sinds 2012 in de gemeente werkt als com-
binatiefunctionaris en verbindingen maakt
tussen onderwijs, sport en maatschappelij-
ke instellingen. Sinds vorig jaar is Maasbree
bovendien Sportdorp en wordt gestimu-
leerd dat sportverenigingen samenwerken
met andere organisaties en nieuwe activitei-
ten ontplooien die de leefbaarheid in het
dorp moeten vergroten. „Doordat we Sport-
dorp zijn, is er geld beschikbaar voor de ver-
enigingen die een project hebben bedacht.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat het dorp
daarin zelfvoorzienend wordt”, aldus Ver-
straten.
Maasbree moet leefbaar blijven, met een
bloeiend sportverenigingsleven, vinden
Verstraten en Hüskens. We hopen uiteinde-
lijk ouderen en jongeren aan de clubs te bin-
den, als vrijwilliger of bestuurslid. En lang-
zaam begint het te werken. Verenigingen be-
ginnen te beseffen dat ze niet alleen staan.”

Voetbal heeft een
voorkeurspositie

‘Samenwerken klinkt
niet heel erg sexy’

In de kantine van MVC ’19 spelen overdag de kinderen.  foto Laurens EggenSpeelsters van het nieuwe LimMid trainen al samen.  foto Stefan Koopmans

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?

In de kantine van voetbalclub
MVC ’19 spelen ’s middags de kin-
deren van de buitenschoolse op-
vang. In Maasbree zoeken sportver-
enigingen en maatschappelijke or-
ganisaties elkaar nadrukkelijker op.

Afzonderlijk kunnen de handbal-
clubs in Midden-Limburg geen
teams meer vullen, is het ondoen-
lijk ieder een team op topniveau
te behouden en is het aantal jeugd-
leden ‘zorgwekkend’.

Dinsdag 29 december 2015
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W aar tot voor kort nog drie ten-
nisbanen lagen, groeit nu gras
en onkruid. Een prima plek
voor een jeu-de-boulesbaan,

denkt de voorzitter van de tennisclub LTC
Brunssum, Jos Gelissen (67). Hij heeft de
eerste gesprekken met de plaatselijke jeu-
de-boulesvereniging al gevoerd. En waarom
kunnen de kinderen van de nabijgelegen
basisschool hier op woensdagmiddag niet
een balletje slaan? Het levert misschien wel
nieuwe jeugdleden op.
Vanaf het terras bij de kantine Baseline,
overziet Gelissen de zeven banen van het
tennispark aan de Wieënweg. Ooit zat het
terras nog vol, maar dat is niet meer zo. De
club kampt met ledenverlies. Kinderen kie-
zen vaak voor andere sporten en de oudere
generatie haakt af. „We zien de laatste vier
jaar uitval aan de bovenkant, door krimp en
vergrijzing.”
Sinds zijn aantreden drie jaar geleden denkt
Gelissen stevig na over de toekomst van de
club. Hij moet wel, want de tijd dat be-
stuursleden op hun kont konden blijven zit-
ten, is voorbij. Ledenverlies speelt de club
parten. In 2008 telde LTC Brunssum nog
345 leden, inmiddels zijn dat er nog maar
245. En honderd leden minder, betekent
ook een daling van inkomsten, namelijk

met zo’n 10.000 euro per jaar, terwijl de kos-
ten voor de huur van de accommodatie, het
onderhoud, verzekeringen en energie gelijk
zijn gebleven. „We worstelen elk jaar op-
nieuw om het gat van 20.000 euro te dich-
ten. De club betaalt huur aan de gemeente,
een bedrag dat ooit paste bij de omvang van
de club. Maar nu is die omvang behoorlijk
afgenomen. We zijn naar de gemeente ge-
stapt, maar die kan of wil ook niet veel
doen. Zij moet ook bezuinigen.”
Maar met een sluitende begroting, ben je
nog geen gezonde vereniging. Je moet geld
opzij zetten om tegenslagen op te vangen of
nieuwe ontwikkelingen te stimuleren.
Het roer moet dus om, anders overleeft de
club het niet. De eerste stappen zijn gezet:
de tennisbanen werden vernieuwd zodat
die voortaan het hele jaar door gebruikt
kunnen worden en de kantine kwam in ei-
gen beheer. „Die inkomsten zijn hard nodig
om het gat te dichten. Maar om de kantine
draaiend te houden, moet je vrijwilligers
hebben en om te zorgen dat er mensen in
die kantine komen, moet je activiteiten op-
zetten.” Geld binnenhalen is een ding, het
gaat het bestuur er vooral om nieuwe leden
aan zich te binden. „Wil je de toekomst sta-
biel ingaan, dan moet je de jeugd stimule-
ren, door jeugdkampen, toernooien en
schooljeugdmiddagen te houden. Niet voor
niets organiseert de club elk jaar het presti-
gieuze 4-sterren Nationaal Ranglijst Tennis-
toernooi. Dat trekt mensen.”
Brussum telt nu drie tennisverenigingen.
Gelissen kan zich niet voorstellen dat die
over tien jaar nog allemaal bestaan. „Ik zie
op termijn een groot sportcomplex voor me
waar de voetbalclub zit en de tennisclub. En
we moeten breder kijken. We kunnen een
leerwerkplek opzetten voor mensen met
een uitkering bijvoorbeeld. We gaan een an-
dere tijd tegemoet, die van samenwerking.”

‘Het gaat ons vooral
om nieuwe leden’

door onze verslaggever

ONDERBANKEN – Het ministerie van
Defensie krijgt van Onderbanken
tot 1 februari de tijd om in beroep
te gaan tegen de door de gemeente
opgelegde ‘herplantingsplicht’.

Onderbanken liet dit jaar vastleg-
gen dat Defensie zes hectare bos
moet aanplanten in Schinveld, ter
compensatie van bomenkap die
door de bestuursrechter illegaal is
verklaard. Dit op straffe van een
dwangsom van 30.000 euro.

In de afgelopen
vier jaar is ons
ledental met meer
dan 50 procent
gegroeid.

door Carola de Boer

ROERMOND – De kans is groot dat
Amsterdam een nieuwe school
krijgt, waar leerlingen uitsluitend
Agoraonderwijs kunnen volgen.
Dit Roermondse onderwijsconcept
voor gepersonaliseerd leren is na
een prijsvraag doorgedrongen tot
de laatste vijftien finalisten.

Amsterdam is op zoek naar nieu-
we onderwijsplekken om de ver-
wachte leerlingengroei de komen-
de jaren op te kunnen vangen. Het
stadsbestuur heeft in april van dit
jaar een oproep gedaan aan een ie-
der met een goed onderwijsidee.
Op deze challenge kwamen 124
plannen binnen, waar iedereen op
kon stemmen. Agora eindigde met
ruim 3400 stemmen als eerste. De
beste vijftig mochten een pitch
houden voor een jury, waarna de
beste vijftien - inclusief Agora - een
compleet schoolplan mochten uit-
werken. „Dat moesten we uiterlijk
31 december indienen”, verklaart
Jan Fasen, voorzitter van het Mun-

dium College waar het Agoraonder-
wijs onder valt. Op 26 januari be-
sluit het Amsterdamse stadsbe-
stuur welke vier concepten een
nieuwe school mogen oprichten.

Het Agoraonderwijs in Roer-
mond bestaat nog maar anderhalf
jaar, en is ondergebracht bij Niekée
in Roermond. Het onderwijs kent
geen roosters, lesboeken en vakken,
maar is gebaseerd op de nieuwsgie-
righeid van kinderen, op het onder-
zoekend leren, in ieders eigen tem-
po. In school of buiten de school,
alleen of samen met anderen. Elk
kind van vmbo tot vwo heeft een
eigen persoonlijke leerroute.

Agora opereert binnen de be-
staande wet- en regelgeving, maar
probeert die ook voortdurend op
te rekken ten gunste van de kinde-
ren. Fasen gaat binnenkort een ‘ex-
perimentenaanvraag’ bij het minis-
terie van onderwijs indienen. Hij
wil deze gebruiken om de verplich-
te profielkeuze bij de Agoraleerlin-
gen zo lang mogelijk te kunnen uit-
stellen.

Het aantal leden
groeide reusachtig
na ingebruikname
nieuw park en
gelijktijdige fusie.

Er zijn altijd
schommelingen
qua ledental, maar
we blijven inzetten
op ledengroei.

Defensie krijgt
maand respijt van
Onderbanken

Amsterdam
geïnteresseerd
in AgoraschoolGennep CougarsTennisvereniging NapoleonBC Dynamo

“““

door onze verslaggever

SITTARD – De Venlose gebak-
kraam Parel is als slechtste
uit de bus gekomen bij de
jaarlijkse landelijke oliebol-
lentest van het Algemeen Dag-
blad. ‘Neem een spons en
snijd daar platte plakken van,
acht minuten frituren en je
hebt de oliebollen van Parel’,
aldus de jury. Greetje Kip-
pers van Parel reageerde laco-
niek op de beoordeling. „We
hebben de lijst op de kop ge-
hangen. Staan we toch nog
bovenaan. We nemen het AD
niet serieus”, aldus de olie-
bollenbakster. Bakker Dukers
uit Stein (63) kreeg ‘ruim vol-
doende’: ‘Typisch zo’n bolle-
tje uit de middenmoot. Je
kunt er eigenlijk niks lelijks
over zeggen, maar snel een
tweede pakken doe je ook
niet.’ En Echte Bakker Marcel
Roubroeks uit Sittard (131)
scoorde een magere voldoen-
de. ‘Aan de kleffe kant.’

Donderdag verschijnt in de-
ze krant onze Limburgse
oliebollentest.

De tennisclub in Brunssum wil de jeugd stimuleren. foto Marcel van Hoorn

Ooit lagen er tien tennisbanen, nu
nog maar zeven. Ooit telde de ten-
nisclub LTC Brunssum 345 leden,
nu nog maar 245. Toch is er hoop.
„We gaan een tijd tegemoet van
samenwerking.”

NIEUWJAARS
SHOW
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AD: Oliebol
niet best

Register beroepen individuele gezondheidszorg (BIG-register)

Bij de inschrijving van de heer A.J.M. Alberts te Sittard in het register van 
artsen onder nummer 39019663001 is per 22 december 2015 een berisping 
aangetekend. De berisping is opgelegd vanwege afgifte van een onjuiste 
verklaring of een onjuist rapport en schending van het beroepsgeheim.

Meer informatie: www.bigregister.nl.
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