
Samenwerking aan de 
vitale vereniging 

Bijeenkomst 11-11-2019



Bijeenkomst met 
leden VIP, leden
Herpinia, 
omwonenden
sportpark, overige
verenigingen
Herpen en 
belangstellende.

4 vragen waar eenieder input 
op heeft kunnen geven :



Welke sport- en 
beweegactiviteiten 
kunnen we nog 
meer organiseren?



Hoe kunnen we 
de kinderen in 
Herpen meer 
laten sporten en 
bewegen?



Hoe kunnen we 
het sportpark 
overdag beter 
benutten?



Hoe kunnen we de 
inactieve 
Herpenaren meer 
laten bewegen?



Conclusie:

3x benoemd Jeu 'd Boules 3

Hardloopbaan / trimmen / skeeleren 3

Walking Football 3

Naschoolse activiteiten 3

Sportclinics 3

Fitness binnen / parcoure buiten 3

Veel van deze activiteiten 
kunnen op tijdstippen 
plaatsvinden als de locatie 
nu niet in gebruik is:

Overdag, avond en tijdens 
zomer / winterstop 
voetbal

En als er geen competitie 
of toernooien zijn bij het 
tennis



Conclusie:

2x benoemd

Padelbanen 2

Skatebaan 2

Fietscross 2

Mini  Sportschool 2

Vri j a fhuren/ bedrijvendag/ familie weekend 2

Sportdag personeel 2

Gymlessen school / sportdagen 2

Dunegames overdag / georganiseerd 2

Zwangerschaps baby peuter kleuter Gym 2

Blek goie 2

Startpunt Mountainbike/wielrennen 2

Spinnen voor fietsers in winter 2

Wandel 2/4 daagse start 2

t Clubke 2

Aantal opties die hier 
benoemd zijn, zouden een 
duidelijke aanvulling zijn 
op het complex en zorgen 
voor een duidelijke groei 
aan bedrijvigheid.

Andere opties zijn 
samenwerking die gezocht 
kunnen worden om de 
locatie overdag en tijdens 
zomer / winterstop te 
gebruiken 



Conclusie:

1x benoemd

Ijsbaan in de winter

Afhuren kinderfeestjes

Tentencamp

Panaveld

Mini tennis baan

Sport en Gamen (Fifa toernooien)

Judo weer oppakken

Free runnen

Darten

Fysio (sport)/ revalidatie / massage

Vergaderruimte verhuur

Kookclub/gezonde hapjes voor wedstrijddagen

Yoga

Sporthal voor binnen activiteiten

Jeugdtennistoernooi organiseren

Beachvolleybal

Visclub

Kanovereniging

Creatieve gedachten ter 
aanvulling om locatie nog 
meer te gebruiken.



Tips:

• Deze tips zijn er vooral om de drempel ‘geld / 
kosten’ te verlagen, zodat iedere Herpenaar de 
mogelijkheid geboden kan worden om te 
sporten!

• Tevens komt duidelijk naar voren, dat de 
ontmoetingsplek van belang is.

Combi lidmaatschap

Minder bedeelden (fin. ondersteuning 
Gemeente)

Kennismaking sport combi met SEC

Goedkoper of gratis sporten kinderen van leden

Platform creeren deelnemende verenigingen

Contact oppakken met welzijnsorganisaties 
(vrijwilligers aantrekken)

Sociale ontmoetingsplek promoten


