
Samenwerken aan  
de vitale vereniging  

 

Bijeenkomst 11 november 2019 

 



Agenda 

• 20.00 uur Opening door Carla van der Loos 

• 20.15 uur Update van werkgroep Accommodatie door Ad van der Velden 

• 20.30 uur Update van werkgroep Vitale Vereniging door Sharon Suppers 

• 20.45 uur Korte pauze 

• 21.00 uur Brainstorm: “Meer dan voetbal en tennis” door Hans Willemsen 

• 21.30 uur Afsluiting 

 

 

 

 



Ambitie van VIP & Herpinia 

• Samen werken aan de vitale vereniging. 

• Krachten bundelen op sportpark de Wilgendaal; 

• Tennisbanen inpassen op de accommodatie 

• Delen van clubgebouw (kantine en kleedkamers) 

• Krachten bundelen op organisatorisch vlak; 

• Sportaanbod (tennis en voetbal) behouden richting de toekomst. 

• Sportaanbod uitbreiden op basis van de wensen van leden en/of 

inwoners van Herpen en omgeving. 



Aanleiding en achtergrond 

• Verenigingen hebben een belangrijke maatschappelijke rol. 

Ze zorgen voor verbinding, ontmoeting, leerwerkplekken en 

structurele beweegdeelname van mensen. 

• Vanwege de veranderende maatschappij en de individuele 

behoeften van mensen staan verenigingen steeds meer 

onder druk. 

• Verenigingen kampen met een (dreigende) terugloop van het 

ledenaantal, een tekort aan vrijwilligers en onvoldoende 

financiële middelen. 



Visie op de toekomst 

• De unieke verenigingsstructuur en cultuur willen we 

behouden en versterken. 

• Samen met buurtbewoners, scholen, bedrijven, zorg- en 

welzijnsinstellingen bouwen we aan de vitale vereniging en 

de open club. 

• Voor de vitale vereniging van de toekomst zien we vier rollen 

ontstaan: sportaanbieder, accommodatiebeheerder, 

opleidingsinstituut en projectuitvoerder. 

 

 



Wat is een vitale vereniging? 

https://www.youtube.com/watch?v=4WCa3Ddo8Bg


Wat is een vitale vereniging? 

Interne organisatie 

• Structureel voldoende leden 

• Voldoende (vrijwillig) kader (technisch en niet-technisch) 

• Stabiel bestuur 

• Sportaanbod sluit aan bij vraag van (potentiele) leden en 
samenwerkingspartners 

• Een accommodatie die voldoet aan de capaciteitsbehoefte, 
in goede staat verkeert en gereed is voor de toekomst 

• Een gezonde financiële situatie 

• Een concreet en duidelijk verenigingsbeleid 

Uitgangspunten Gemeente Oss 

Maatschappelijke oriëntatie 

• Maatschappelijke intentie: de vereniging heeft de 
ambitie om een actieve bredere maatschappelijke 
rol te spelen. 

• Maatschappelijk actief: de vereniging vervult actief 
een maatschappelijke rol. 



Opdracht Gemeente Oss 

• De ambities VIP & Herpinia sluiten aan bij de gemeentelijke visie op 

verenigingen en maatschappelijk (sport-)vastgoed. 

• Aansluitend op het Osse Sportakkoord (ondertekend op 9 oktober). 

• Een breed gedragen visie-document moet worden uitgewerkt en 

ingediend voor 1 februari 2019. (Zie gespreksnotitie 3 juli 2019). 

• Vervolgens beoordeling aan B&W en gemeenteraad of dit wordt 

opgenomen in de programmabegroting 2021/2024. 

 



Organigram 
Hoe en met wie gaan we het visie-document opstellen? 

Projectgroep  

Werkgroep Vitale 
vereniging 

Werkgroep Vitale 
accommodatie 

Hans Willemsen 
(SEC) 

Communicatie: 
Bjorn Manders 

Wiljan Mentink 
(Gemeente Oss) 



Organigram 

Projectgroep Werkgroep Vitale vereniging Werkgroep Vitale accommodatie 

Ad van der Velden Sharon Suppers Willy Thomassen 

Carla van der Loos Henny Pepers Theo Janssen 

William de Kleijn Jelco Danen Ad van der Velden 

Wim van Hoogstraten Nick Tulling René de Leeuw 

Vacature Carmen van Schaijk 

Huub van Grunsven 

Wie zitten in de projectgroep en werkgroepen? 



Tijdspad 

Activiteiten Datum 

Bijeenkomst besturen van beide verenigingen + leden werkgroep. 31 augustus 

Brainstormsessies met leden Herpinia en VIP 7 en 8 oktober 

Gesprekken met andere verenigingen en initiatieven doorlopend 

Presentatie plannen tijdens de ALV van Herpinia 24 oktober 

Presenteren tijdens openbare vergadering dorpsraad 5 november 

Vervolgbijeenkomst (interactief) voor alle leden van Herpinia, VIP en 
overige geïnteresseerden uit het dorp 

11 november 

Concept visiedocument toetsen bij Frank den Brok & Wiljan Mentink Uiterlijk 1 december 

Eventueel aanpassen/aanvullen visiedocument 

Definitieve visiedocument inleveren bij B&W Uiterlijk 1 februari 2020 



Andere verenigingen/partijen in beeld 

• Basisschool ’t Schrijverke / Kinderdagverblijf /  BSO 

• Jeu de boules vereniging  

• KBO  

• Blekgooi vereniging (WK)  

• TTV Herpen 

• Dunes Games Herpenduin 

• Bootcamp clubs 

• ’t Slotje 

• Ons clubke 

• Brabant Zorg – Ons stekkie 



Werkgroep Vitale 
Accommodatie 



Organigram 

Projectgroep Werkgroep Vitale vereniging Werkgroep Vitale accommodatie 

Ad van der Velden Sharon Suppers Willy Thomassen 

Carla van der Loos Henny Pepers Theo Janssen 

William de Kleijn Jelco Danen Ad van der Velden 

Wim van Hoogstraten Nick Tulling René de Leeuw 

Vacature Carmen van Schaijk 

Huub van Grunsven 

Wie zitten in de projectgroep en werkgroepen? 



Opdracht 

Herinrichten sportpark naar een vitale accommodatie conform 

Osse sportakkoord.  

• Bijna energieneutraal 

• Zoveel mogelijk circulair gebouwd 

• Veilig, rookvrij park 

• Toegankelijk voor groepen, individuen, 

• Geschikt voor meerdere sporten en beweegvormen 

• 12 uur per dag open 



Inventarisatie gebied 

• Bestemmingsplan 

• Gasleidingen 

• Ontsluiting  

• Parkeren 

• Waterbeheer 

 



Bestemmingsplan 



Gasleiding 



Verzamelen eisen en wensen 

• Herpinia 

• VIP 

• Andere sportverenigingen 

• Maatschappelijke instellingen 

• etcetera 

gebruikers 



Accommodatie 

Ruimtelijke kaders 
• Zoekgebied VIP en Herpinia vanuit het huidige sportpark Wilgendaal 

• Voldoende parkeergelegenheid 

• Goede verkeersafwikkeling/ontsluiting 

• Veilig voor voetgangers, fietsers 

• Inpassing in gebied (Hertogswetering, geluidswal A50, wijk Wilgendaal) 

 

 

Moet voldoen aan: 



Accommodatie 

Financiële kaders 
• Een reële investerings- en exploitatiebegroting  

• Inbreng achterblijvende locatie VIP 

• Streven naar budgetneutraliteit voor het geheel aan bestaande voorzieningen,  

• inpassing nieuwe voorzieningen binnen begrotingsruimte gemeente. 

• Eigen inbreng VIP (groot onderhoud0 

• Gezonde structurele exploitatie VIP Herpinia 

 

 

Moet voldoen aan: 



Accommodatie 

Inrichting 
• Energiezuinig (denk aan LED veldverlichting) 

• Zonnepanelen en zonneboiler zijn er reeds 

• Goede bereikbaarheid minder valide  

• Landschappelijk 

• Duurzame materialen (circulair) 

 

 

Moet voldoen aan: 



Vitale Accommodatie 

• Opstellen Programma van eisen en wensen Herpinia VIP en derden 

• Inkomsten onderzoeken (financiers, subsidie instellingen, inschatten waarde huidige locatie VIP) 

• Opstellen varianten dmv vlekkenplan tav terrein en gebouwen 

• Afweging varianten incl kosten 

• Voorkeursvariant vaststellen 

 

 

Stand van zaken en actiepunten 



Werkgroep Vitale 
vereniging 



Uitkomsten brainstorm  
7 & 8 oktober 2019 
VIP - Herpinia 



Overeenkomsten  
Herpinia & VIP 

Verschil Herpinia  
Verschil VIP 

• Goede mix van dames en 
heren & jeugd (mix 
leeftijd) 

• Veel jeugd/jongeren als 
vrijwilliger (trainers) 

• Zichtbaarheid van 
vereniging binnen 
gemeenschap Herpen 
(fysiek en mentaal) 

• Mogelijkheden 
snuffelstages voor bijv. 
scholieren 

• Sponsoring (inkomsten) 
 
 

• Vrijwilligers houden de vereniging  
draaiend (actieve groep) 

• Gezellige sfeer & aankleding 
• Saamhorigheid/ verenigingsgevoel 
• Warm bad voor (buiten)dorpse mensen - 

welkom gevoel (ons kent ons) 
• Maatschappelijke rol (ontmoetingsplek voor 

leden) 
• Actieve groep rondom beheer en onderhoud 

accommodatie 
• Trots op identiteit en historie club incl. naam 

en clubkleuren 
• Trots op accommodatie & ligging  

(banen/velden & kantine) 
• Financieel gezond 

 
 

 
 

• Goede ontvangst tijdens 
toernooien en competities 
(gastvrijheid) 

• Goede organisatie toernooien  
• Goede samenwerking & 

communicatie onderlinge 
commissies 

• Communicatie naar leden  
(nieuwsbrief, App) 

 
 

Wat gaat er goed / zijn we trots op / willen we behouden 

VAN ELKAAR LEREN VAN ELKAAR LEREN 



Overeenkomsten  
Herpinia & VIP 

Verschil Herpinia  Verschil VIP 

• Gasten ontvangen - 
gastheerfunctie 

• Betrokkenheid ouders (met 
name niet-leden)  

• Samenwerking en 
communicatie binnen 
vereniging en naar buiten 

• Respect in het veld en langs de 
lijn (elkaar aanspreken op 
gedrag) 

• Kunstgrasveld (mogelijkheid 
buiten trainen in winter) 

• Rookbeleid (locatie van 
rookzone te veel in zicht)  

• Energiebesparing: ledverlichting 
• Verantwoordelijkheidsgevoel 

leden rondom materialen 
(ballen, hesjes ed. kwijt) 

• Teruglopend aantal (jeugd)leden 
• Verdeling en balans vrijwilligers verbeteren;  

grote druk op bepaalde groep 
• Vrijwilligers worden ouder  
• Kantine gebruik uitbreiden (omzet) 
• Activiteiten uitbreiden binnen en buiten de 

vereniging - minder piekbelasting 
• Actieve ledenwerving  
• Betere samenwerking met andere verenigingen 

in Herpen 
• Beter contact en samenwerking met school  
• Interne betrokkenheid bij activiteiten kan beter 
• Geen duidelijke toekomstvisie - lange termijn 
• Gezondheid; aanbod gezonde opties in kantine  

 
 
 
 
 
 

• Gemiddelde leeftijd te hoog - 
weinig tot geen junioren 
(jeugdleden) 

• Sponsorwerving 
• Worden geen lessen meer 

aangeboden in Herpen - kinderen 
moeten naar Ravenstein 

• Zichtbaarheid van vereniging 
binnen gemeenschap Herpen 
(fysiek en mentaal) 

• Deelname aan toernooien 
(inschrijvingen) kan beter (intern) 

• Accommodatie is verouderd - groot 
onderhoud noodzakelijk (niet 
duurzaam / energiezuinig) 

• Te weinig toezicht op het park 
(sleutelbeleid) 

Wat gaat er minder goed / wat kunnen we verbeteren 

SAMEN VERBETEREN  
VAN ELKAAR LEREN VAN ELKAAR LEREN 



Kansen vitale vereniging – van elkaar leren 

HERPINIA – wat gaat er goed 
• Goede mix van dames en heren & jeugd 

(mix leeftijd) 
• Zichtbaarheid van vereniging binnen 

gemeenschap Herpen (fysiek en mentaal) 
• Sponsoring (inkomsten) 

HERPINIA – wat kan er beter 
• Gasten ontvangen - gastheerfunctie 
• Samenwerking en communicatie binnen 

vereniging en naar buiten 

VIP – wat gaat er goed 
• Goede ontvangst tijdens toernooien en 

competities (gastvrijheid) 
• Communicatie naar leden  (nieuwsbrief, 

App) 
• Goede samenwerking & communicatie 

onderlinge commissies 

VIP – wat kan er beter 
• Gemiddelde leeftijd te hoog - weinig tot geen 

junioren (jeugdleden) 
• Zichtbaarheid van vereniging binnen 

gemeenschap Herpen (fysiek en mentaal) 
• Sponsorwerving 

OVERIGE VERBETERPUNTEN ZIJN AANDACHTSPUNTEN VOOR TOEKOMST CLUBS AFZONDERLIJK 



Kansen vitale vereniging – samen verbeteren 

Betere 
samenwerking met 

andere verenigingen 
in Herpen 

Kantine gebruik  
verruimen 

Actieve 
ledenwerving 

(combi voetbal & 
tennis) 

Verdeling en balans 
vrijwilligers 

verbeteren – 
werven van nieuwe 

(jongere) 
vrijwilligers 

Interne 
betrokkenheid bij 

activiteiten 

Activiteiten 
uitbreiden binnen 

en buiten de 
vereniging  

Beter contact en 
samenwerking met 

school  

Duidelijke 
toekomstvisie 
ontwikkelen  



Belangrijkste barrières komen vanuit zelfde trots 

Trots op accommodatie   
(banen/velden & kantine) 

 
 Trots op identiteit en historie club  

incl. naam en clubkleuren 

Is dit een onoverkomelijke barrière als we kijken naar de kansen voor de toekomst? 
Zijn de overeenkomsten & kansen niet groter dan de verschillen… 



Korte pauze 



Meer dan voetbal en tennis 



Ambities uit het Osse Sportakkoord 

- Sportaanbieders gaan 52 weken per jaar meerdere sport- en 

beweegactiviteiten aanbieden. 

- Sportaccommodaties worden 12 uur per dag benut door verschillende 

doelgroepen en voor meerdere maatschappelijk functies. 

- Alle kinderen (0 tot 18 jaar) gaan voldoen aan de beweegrichtlijn, zodanig dat 

de motorische vaardigheden weer toenemen. 

- Het aantal inactieve inwoners (0 tot 100 jaar) wordt met 10% verlaagd. 



Welke ideeën hebben jullie? 

Tafel + Gespreksleider Centrale thema / vraagstelling 

Tafel 1 / William Welke sport- en beweegactiviteiten kunnen we nog meer gaan organiseren? 
 

Tafel 2 / Nick Hoe kunnen we het sportpark overdag beter benutten?  
 

Tafel 3 / Sharon Hoe kunnen we er voor zorgen dat kinderen uit Herpen meer gaan sporten en 
bewegen? 
 

Tafel 4 / Henny Hoe kunnen we inactieve Herpenaren meer laten sporten en bewegen? 
 



Werkvorm 

• We gaan brainstormen en ideeën bedenken in 2 rondes van 10 minuten. 

• Kies de 2 thema’s die je het belangrijkste vind of waar je de meeste affiniteit mee hebt. 

• De gespreksleider geeft een korte inleiding (maximaal 1 minuut) 

• Schrijf vervolgens zoveel mogelijk ideeën op post-its (maximaal 4 minuten) 

• Gebruik een post-it per idee. 

• Plak deze vervolgens op de flip-over en bespreek de ideeën met elkaar. (maximaal 5 minuten) 

• Niet vergeten: Alle ideeën zijn goed! 

 
 



Welke ideeën hebben jullie? 

Tafel + Gespreksleider Centrale thema / vraagstelling 

Tafel 1 / William Welke sport- en beweegactiviteiten kunnen we nog meer gaan organiseren? 
 

Tafel 2 / Nick Hoe kunnen we het sportpark overdag beter benutten?  
 

Tafel 3 / Sharon Hoe kunnen we er de kinderen in Herpen meer laten sporten en bewegen? 
 

Tafel 4 / Henny Hoe kunnen we inactieve Herpenaren meer laten sporten en bewegen? 
 



Heeft u op- of 
aanmerkingen, ideeën of 

vragen?  

Laat het weten!  

Dit kan per mail aan Bjorn Manders via bjornmanders@live.nl  

mailto:bjornmanders@live.nl

