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Inleiding 

Verenigingen hebben een steeds belangrijkere 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. Met name in kleinere gemeenschappen 

speelt dit thema in sterkere mate. Om dit te voorkomen willen de verenigingen Herpinia en VIP de 

krachten bundelen en niet alleen nu maar ook in de toekomst bijdragen aan de leefbaarheid van 

Herpen en omgeving. In onderliggend document wordt de visie hoe dit te kunnen realiseren in 

Herpen puntsgewijs uiteengezet. De voorwaarden die de gemeente Oss stelt hebben daarbij als 

leidraad gediend. Opgemerkt zij dat het een wijde verkenning is, die gepolst is binnen de gehele 

gemeenschap, naar mogelijkheden en geschatte haalbaarheid. Uitwerking van deze visie tot een 

concreet plan zal plaatsvinden na onderschrijving van de Gemeente Oss.  

 

Deze gedachte sluit aan bij het sportbeleid van de Gemeente Oss, dat uitgedragen wordt door het 

Osse Sportakkoord: een lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 gesloten is door 

ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de vereniging Sport en Gemeente (VSG) en 

de sportbonden (NOC*NSF). Dit sportakkoord is terug te vinden in bijlage 1.    

 

Aanleiding en achtergrond 
Door tal van ontwikkelingen in “sportland” maar ook binnen de gemeenschap van Herpen en 
omgeving, hebben voetbalvereniging Herpinia en tennisvereniging VIP (Voor Ieders Plezier) 
nagedacht hoe zij in de toekomst kunnen blijven voortbestaan. Dit trachten zij te doen door de sport 
binnen de gemeenschap te waarborgen, daar waar mogelijk te versterken en toe te kunnen groeien 
naar een vitale verenging. Uitgangspunten binnen het, door de gemeente Oss, onlangs vastgestelde 
sportakkoord dragen mede zorg voor de uitdaging meer inwoners, zowel jong als oud, aan het 
sporten te krijgen.   
 
De unieke verenigingsstructuur en cultuur binnen Herpen wordt behouden en zelfs versterkt. Samen 
met buurtbewoners, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven wordt er gebouwd aan de 
vitale vereniging. Een open club waar niet alleen mensen kunnen bewegen maar elkaar ook kunnen 
ontmoeten. Het draagt zorg voor verbinding en welzijn. Voor de vitale vereniging van de toekomst 
ontstaan er drie rollen: sportaanbieder, accommodatiebeheerder en opleidingsinstituut. 
 
De gemeente Oss vraagt de verenigingen om een visie en meerjarenbeleidsplan te ontwikkelen 
waarin aandacht is voor samenwerking met andere partners in Herpen en omgeving. Daarin vraagt 
de gemeente hen tevens om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het maatschappelijk 
vastgoed in Herpen en omgeving efficiënter en effectiever te gebruiken. Indien noodzakelijk en goed 
onderbouwd kan de gemeente daarin vervolgens ook investeringen doen.  

 

Vraagstuk VIP Herpen en Herpinia 
Tennisvereniging VIP Herpen en voetbalvereniging Herpinia zijn al sinds intrede van de 
voorzieningenkaart met elkaar in gesprek over het realiseren van een gezamenlijke 
sportaccommodatie. Destijds was in samenspraak met de gemeente Oss een bestuurlijke opdracht 
“binnen- en buitensport Herpen” opgesteld.  De gemeente had hierbij de regie. Hierbij was de 
intentie basisschool ‘t Schrijverke en tennisvereniging VIP naar de Hollandse Kamp (sportpark de 
Wilgendaal) te verplaatsen waarbij ook afgewogen zou worden wat voor de 
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binnensportaccommodatie op de Wilgendaal de meest logische plek zou zijn. Nadat definitief kwam 
vast te staan dat de bassischool niet op Hollands Kamp kon worden gerealiseerd en ook de 
binnensportaccommodatie aldaar niet zou worden gevestigd was dit een grote streep door de 
bestuursopdracht. Tegelijkertijd was dit ook het einde van de voorzieningenkaart Herpen binnen de 
gemeente Oss.  
 
De verenigingen Herpinia en VIP hebben vervolgens opnieuw de krachten gebundeld en nagedacht 
over de toekomst.  Met de gemeente Oss is een nieuwe bestuursopdracht opgesteld. De ambitie om 
de tennisbanen te gaan inpassen op de huidige accommodatie van de voetbalvereniging is nog 
steeds een wens. De gemeente Oss is bereid hier financieel aan bij te dragen indien deze inpassing 
aantoonbaar leidt tot een efficiëntere benutting van de vierkante meters buitensport en een 
gezondere exploitatie voor beide verenigingen. Voor het scenario verplaatsing VIP naar Herpinia 
zullen ook de ontwikkelkansen voor de achterlatende locatie van VIP in beeld worden gebracht. 
Deze accommodatie is een van de redenen waarom tennisvereniging VIP heeft besloten om mee te 
gaan in de ambitie om te komen tot een vitaal sportpark de Wilgendaal. De accommodatie aan de 
Molenstraat staat namelijk op korte termijn voor noodzakelijke renovatie van de banen.  
 
Voorwaarden waren dat ook dit binnen de gemeenschap werd gedragen en naar verbreding van 
sportaanbod en ontmoeting werd gekeken. 
De ambitie is nu om te komen tot een vitale vereniging en een vitaal sportpark de Wilgendaal. 
Waarbij in de toekomst wellicht ook ruimte zal zijn voor andere sport- en beweegactiviteiten en/of 
andere maatschappelijk functies. 
 
Herpinia en VIP denken door middel van bovengenoemde uitgangpunten hieraan te kunnen voldoen 
en vragen de gemeente op haar beurt hen hierin te faciliteren, te ondersteunen en bij te dragen in 
investeringen om een en ander mogelijk te kunnen maken. Uitgangspunt hierbij is dat 
tennisvereniging VIP wordt verplaatst naar sportcomplex De Wilgendaal. 
 
 

Beschrijving organisatie en proces 
Met de bovengenoemde bestuursopdracht zijn beide verengingen vervolgens met de aftrap 
begonnen en hebben daarbij de nodige stappen gezet. Uitgangspunt voor het hele proces is zorgen 
voor draagkracht van alle mogelijke participanten. In de eerste plaats zijn dat de leden van beide 
clubs, maar ook de bewoners van de gemeenschap en directe buurt, bestaande sportverenigingen, 
de basisschool en het dorpshuis ‘t Slotje. Met alle partijen zijn bijeenkomsten gehouden. Verder is er 
gesproken met de dorpsraad, voetbalvereniging OKSV en korfbalvereniging TOG. Ter ondersteuning 
is tevens deskundigheid van buiten de clubs aangetrokken in de vorm van het Sport Expertise 
Centrum (SEC). Dit om tunnelvisie te voorkomen.   
 
Om het proces in juiste banen te kunnen leiden is gekozen voor een projectgroep met daaronder een 
tweetal werkgroepen. De werkgroep Vitale Vereniging heeft als opdracht gekregen zich te buigen 
over visie en toekomst van de vitale vereniging. De andere werkgroep, Vitale Accommodatie, richt 
zich op beheer, gebouw en financiën. Na de bevindingen en conclusies van de werkgroep Vitale 
Vereniging zal door de werkgroep Vitale Accommodatie een programma van eisen worden 
opgesteld. Naar aanleiding van diverse gesprekken en bijeenkomsten met mogelijke participanten is 
door meerdere verenigingen interesse getoond in gebruik van de sportaccommodatie. De 
gesprekken en stappen die er in de afgelopen periode hebben plaats gevonden zijn terug te vinden in 
bijlage 2. 
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Visie op de vitale vereniging 
VIP en Herpinia willen samen met andere sportaanbieders, buurtbewoners, maatschappelijke 
partners en de gemeente Oss bouwen aan de Vitale Vereniging. Sport en bewegen staat centraal, 
maar dit is niet meer de enige functie van de vereniging. De verenigingen willen een plek worden 
waar alle Herpenaren, jong en oud, samen komen en waar het hele jaar door aanbod van activiteiten 
is.  
 
Het is de ambitie om te komen tot één vereniging, die toekomstbestendig en zelfredzaam is. Met een 

stabiel ledenbestand en ruim voldoende vrijwilligers. Echter de individualisering van sport laat een 

toenemende trend zien.  De verenigingen zijn zich ervan bewust dat zij aanbod moeten creëren voor 

nieuwe doelgroepen. De focus ligt dan ook niet alleen op sportaanbod voor de leden, maar ook op 

aanbod voor inwoners die flexibel willen sporten en bewegen. Tevens zal er actie gepleegd worden 

om partijen zoals de basisschool, de zorgcoöperatie en Brabant Zorg te verbinden aan de vereniging, 

zodat ook de minder actieve inwoners gestimuleerd worden om meer te gaan bewegen. 

 
De Vitale Vereniging bruist van het leven, het hele jaar door 
Door allerlei activiteiten per sport te organiseren worden de inwoners van Herpen aangezet mee te 
doen en erbij te horen. Neem bijvoorbeeld tennisvereniging VIP, om al haar leden zoveel mogelijk 
aan te zetten tot onderling tennisspel, zijn er husseltoernooien en opentoernooien, is er een ouder- 
kind toernooi, wordt er competitie gespeeld en zijn er clubkampioenschappen georganiseerd. Bij 
deze clubkampioenschappen heeft VIP de samenwerking gezocht en gevonden met de 
tennisvereniging “De Witte Raven” en met “TV Reek”. De rol als vereniging houdt niet op bij de eigen 
dorpsgrens.  
 
Doordat het sportaanbod zo divers is, worden er veel inwoners bereikt en verbonden aan de 
sportaccommodatie. Ook in de toekomst willen de verenigingen zich profileren als een 
sportaccommodatie, waar de wedstrijdsporters, de recreatieve sporter, jong of senior volop hun 
sport uit kunnen oefenen en elkaar ontmoeten. Wat de huidige verenigingen zo bijzonder maakt is 
de inzet van vrijwilligers en het feit dat er geen onderscheid wordt gemaakt in jong of oud, in rangen, 
standen of niveauverschil. Iedereen telt even hard mee. De missie is een sportaanbieder te zijn, 
waarin niet alleen de wedstrijdsport gestimuleerd wordt voor jong en oud, of recreatief, maar waar 
ook, onder het motto “met elkaar, voor elkaar”’ gedeelde verantwoordelijkheid een sfeer creëren, 
waarin het voor iedereen goed toeven is. 
 
De verenigingen verwachten dat de sportaccommodatie uitgroeit tot een grote, maatschappelijk 
belangrijke sportaccommodatie. Alleen al Herpinia en VIP tellen samen bijna 500 leden. Ouders, 
opa’s en oma’s die hun kinderen komen aanmoedigen niet meegeteld. Op 1 januari 2020 telde 
Herpen 2.890 inwoners. Maar liefst 17,3% van de Herpenaren hebben zich al verbonden aan (één 
van) de twee sportverenigingen. De verenigingen achten een grotere betrokkenheid en groei 
vanzelfsprekend wanneer meerdere verenigingen zich verbinden aan de sportaccommodatie in 
Herpen. In werkelijkheid ligt dit percentage veel hoger omdat veel niet-leden, zoals supporters en 
vrijwilligers, betrokken zijn bij de verenigingen.  
 
  



   
 

  6 
 

Herpinia en VIP Herpen zijn samen een sterke combinatie 
In oktober 2019 hebben tennisvereniging VIP en voetbalvereniging Herpinia in samenwerking met 

het Sport Expertise Centrum brainstormavonden georganiseerd voor leden, buurtbewoners, overige 

verenigingen en andere geïnteresseerden. Hierdoor zijn de verenigingen tot nieuwe inzichten 

gekomen, die aangaven op welke gebieden Herpinia en VIP overeenkomsten delen, verschillen 

hebben, van elkaar kunnen leren en wat zij samen kunnen verbeteren. Dit is terug te vinden in figuur 

1 en 2.

 
 

 

  

Figuur 2 Verbeterpunten VIP en Herpinia 

Figuur 1 Sterke punten VIP en Herpinia 
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Overeenkomsten VIP en Herpinia 

Zoals te zien in de hierboven getoonde afbeeldingen hebben VIP & Herpinia veel met elkaar gemeen. 

Zo houden vrijwilligers beide verenigingen draaiend, is het “verenigingsgevoel” overduidelijk bij 

beide aanwezig, zijn beide financieel gezond en overheerst een gevoel van trots onder de leden van 

beide verenigingen.  

 

Verschillen tussen beide verenigingen (van elkaar leren en elkaar versterken) 

Verder is er te zien dat er enkele verschillen zijn. Zo is er bij tennisverenging VIP sprake van een 

goede ontvangst van competitiegenoten, waar dit bij voetbalvereniging Herpinia (volgens eigen 

leden) nog wel eens te wensen overlaat. Daarnaast geven leden aan dat er binnen voetbalvereniging 

Herpinia een mooie mix is van heren en dames en jong en oud. Iets wat tennisvereniging VIP (nog) 

niet heeft kunnen bewerkstelligen.  

 

Samen verbeteren 

Afbeelding 3 en 4 geven goed weer dat de verbeterpunten die Herpinia heeft, bij VIP tot de sterke 

punten behoort en vice versa. Daarom kan er geconcludeerd worden dat beide verenigingen bij een 

samenwerking het beste in elkaar naar boven kunnen halen en in hoge mate van elkaar kunnen leren 

op verschillende gebieden.  

 
 
 
  

Figuur 4 Verbeterpunten 

Figuur 3 Kansen van een vitale vereniging 
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Wat willen VIP en Herpinia gaan doen? 
 
Welke sport- en beweegaanbod willen de verenigingen op korte termijn aanbieden?  
De korte termijn focus op sportpark de Wilgendaal zal liggen op onderstaande activiteiten. Naar 
aanleiding van diverse brainstormavonden (zoals eerder benoemd) met leden, verenigingen en 
bewoners zijn de wensen en mogelijkheden in kaart gebracht. Zie hieronder een overzicht van deze 
verenigingen en partijen.  
 

- 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 

Met belangstellende partijen zijn inmiddels concrete vervolggesprekken gevoerd en zij hebben de 
intentie uitgesproken om deze activiteiten op deze locatie aan te bieden. Daarnaast heeft 
afstemming plaatsgevonden op welke wijze deze activiteiten kunnen integreren op het sportpark. 
Deze wensen worden verwerkt in het plan van aanpak van de accommodatie. Naast VIP en Herpinia 
willen reeds nu stichting Dunes Games en 
de KBO van de accommodatie gebruik 
maken. In een later stadium willen de 
verenigingen Herpinia en VIP nader 
investeren in buurt, basisschool, 
zorgcoöperatie en bedrijven. 
 
Het samenbrengen van meerdere sport- 
en beweegactiviteiten op één locatie biedt 
kansen om zowel inactieve mensen 
(bezoekers) als reeds actieve mensen 
meer te laten bewegen. Doordat zij in 
aanraking komen met andere of nieuwe 
activiteiten zal de drempel minder hoog 
zijn om hierin te participeren. Uit de 
bijeenkomsten bleek bijvoorbeeld dat veel 
voetballers nog nooit op de huidige 
tennislocatie zijn geweest en daarom geen 
beeld hebben van deze vereniging. Ook de 
activiteiten van Dunes Games waren bij 
veel Herpenaren nog onbekend. De benaderde personen gaven aan hier meer open voor te staan als 
deze activiteiten op één centrale plek worden aangeboden. Een impressie van deze bijeenkomsten is 
te zien in afbeelding 1. 

 
In hoeverre deze wensen realistisch zijn en het bevorderen van sport en bewegen teweeg gaan 
brengen, wordt in de komende maanden onderzocht op het gebied van investering, exploitatie, en 
toekomst.  

Afbeelding 1 Impressie bijeenkomsten 
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o Voetbal 

Het betreft hier de bestaande activiteiten (zowel recreatief als in competitie verband) van 

voetbalvereniging Herpinia zoals reeds aangeboden op het huidige sportpark. Hierbij wordt 

nog gekeken naar alternatieve vormen van voetbal, waarbij te denken aan 45+ voetbal, 

zaterdagvoetbal en 7-tegen-7 vormen.  

 

o Tennis 

Het betreft hier de bestaande activiteit van VIP zoals op dit moment gevestigd op een andere 

locatie. Deze activiteit kan wenselijk worden uitgebreid met padel banen. Padel is de snelst 

groeiende sport van Nederland. Het is een soort combinatie tussen tennis en squash, waarbij 

de glazen wanden gebruikt worden om de bal terug te slaan. 

 

o Dunes Games 

Stichting Dunes Games bestaat uit een groep fanatieke sporters die in 2017 gestart zijn met 

het faciliteren van buitentrainingen in natuurgebied Herperduin. De trainingsavonden zijn 

gebaseerd rondom een gevarieerd parcours met verschillende obstakels zoals het dragen van 

zandzakken, monkeybars, touwklimmen en een bandenflip. De stichting richt zich op het 

wegnemen van drempels om in beweging te komen en een gezonde leefstijl aan te nemen 

met als doel een maatschappelijke toegevoegde waarde te bieden. Deelname is geheel 

kosteloos, waardoor ook de eventuele financiële drempel is weggenomen voor mensen met 

weinig bestedingsruimte. De drukbezochte trainingen in Herperduin stoppen in oktober 

doordat de dagen te kort worden en het te donker is om veilig te kunnen sporten. Er is een 

sterke behoefte aan een plek waar mensen ook in de wintermaanden deze sport kunnen 

beoefenen. Sportpark de Wilgendaal biedt de basisfaciliteiten om daarin te voorzien. De 

toevoeging van dergelijk aanbod op individuele basis is een mooie aanvulling op het 

bestaande aanbod in groepsverband (voetbal en tennis).  

 

o Jeu de Boules 

De KBO heeft onderzoek gedaan onder haar leden of er behoefte bestaat aan Jeu de Boules 

mogelijkheden op het sportcomplex van Herpinia. De initiatiefnemers zijn ervan overtuigd 

dat er behoefte is aan Jeu de Boules. Zij zijn bereid om hiervoor activiteiten te ontwikkelen 

zoals het organiseren van toernooien en competitievormen. Verdere concretisering met de 

KBO is hiervoor nog noodzakelijk. 

 

o Bootcampactiviteiten 

Reeds nu zijn er particuliere groepjes die locatie zoeken om ook in de winter te kunnen 

sporten.  

 
Welke sport- en beweegactiviteiten kunnen er nog meer georganiseerd worden?   
Op termijn zijn de sport- en beweegactiviteiten nog niet geconcretiseerd en houden VIP en 

Herpinia opties voor uitbreiding van het sport- en beweegaanbod open. Het plan rondom de 

accommodatie voorziet tevens in deze uitbreidingsmogelijkheden. In de brainstormavonden 

hebben de verenigingen de deelnemers gevraagd om hiervoor input te leveren. De meest 

genoemde ideeën zijn: 

o Bewegen voor ouderen (KBO) zoals walking football en tennis voor ouderen.  
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o Bewegen voor kinderen (naschoolse activiteiten en eventueel clinics met SEC) 

o Skate- en fietscrossbaan voor kinderen 

o Hardloop-, skeeler- en trimbaan 

o Mini-sportschool (indoor) voor jong en oud 

Hoe kan het sportpark overdag beter benut worden?  
De uitbreiding van sport- en beweegactiviteiten op sportpark de Wilgendaal biedt tevens kansen 
voor spreiding in tijd en ruimte. Het huidige sportpark wordt met name gebruikt op vaste 
piekmomenten. Met name overdag tijdens werkdagen en vrijdagavond wordt er op dit moment 
geen gebruik gemaakt van de sportfaciliteiten en/of het clubhuis, behoudens door de beheerder 
en onderhoudsvrijwilligers. Echter zijn deze dagdelen juist interessant voor andere doelgroepen 
dan de huidige gebruikers van het sportpark. Enkele voorbeelden van doelgroepen om het 
sportpark op deze momenten beter te kunnen gaan benutten zijn:  

o Samenwerken met school en BSO 

Denk hierbij aan buitenschoolse en reguliere schoolactiviteiten waarbij sportclinics 

gegeven worden door het SEC, studenten of vrijwilligers van de verenigingen om 

kinderen kennis te laten maken met diverse sporten. Een oriënterend gesprek 

hierover met school is reeds gevoerd en zij hebben aangegeven hier graag gebruik 

van te willen maken in zoverre het curriculum dit toelaat. 

o Samenwerking met KBO 

o Samenwerking me Ons Klupke (activiteiten voor mensen met een beperking) 

o Samenwerken met zorgcoöperatie 

 
Naast het uitbreiden van het sport- en beweegaanbod is het sociale karakter erg belangrijk 
voor de invulling van het sportpark. Lokale participatie is een belangrijk doel binnen de 
gemeente en binnen de verenigingen die (in de toekomst) gevestigd zijn op sportpark de 
Wilgendaal. Als er gekeken wordt naar de huidige rol die deze verenigingen innemen in de 
gemeenschap zouden deze verder uitgebreid kunnen worden. Het sportpark zou naast 
sportbeoefening veel meer een sociale ontmoetingsplek kunnen zijn voor diverse 
doelgroepen. Het uitbreiden van het activiteitenaanbod (combinatie fun, sport, business en 
meer) kan hieraan bijdragen. Ideeën die hiervoor opgehaald zijn bij bewoners en 
belangstellenden zijn: 

o Kaartavonden 

o Quizavonden 

o Darttoernooien 

o Verhuur vergaderruimten 

o Yoga 

o Kookclubjes / workshops 

o E-sporten (FIFA toernooien) 

o Startpunt wandel- en fietsroutes 

Hoe kunnen de verenigingen meer inactieve Herpenaren laten sporten en bewegen?  
Door meerdere sporten op dezelfde accommodatie aan te bieden willen VIP en Herpinia de 
Herpenaren frequenter in contact brengen met verschillende sporten. Door de accommodatie te 
gebruiken als ‘open club’ is de accommodatie toegankelijk voor alle buurtbewoners, kinderen, 
ouderen en alle andere mensen uit Herpen en omgeving. Daarnaast wordt door het ruimere 
sportaanbod ook een breder scala aan bewoners uit Herpen bereikt. Naast het aanbieden van sport 
is het sociale aspect ook erg belangrijk. Dit trekt mensen naar de accommodatie en zorgt voor een 
gevoel van verbondenheid. Dit is een belangrijke factor voor het aanzetten tot deelnemen en erbij te 
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horen. Verder dient het clubhuis ook als ontmoetingsplek. Bewoners uit Herpen komen meer in 
contact met de accommodatie en zullen hierdoor een veel beter beeld krijgen van de mogelijkheden 
die er voor hen liggen. Hiermee zullen inactieve bewoners uit het dorp eerder geactiveerd worden 
door hetgeen ze om hen heen zien gebeuren. Verder komen, buiten de eerder behandelde punten, 
de volgende wensen naar voren uit de brainstormsessie: 

o Fitness 

o Bekendmaking van mogelijkheden op de accommodatie (reclame) 

o Startpunt wandel/fietstochten/kanovaart 

o Combinatie sport/sociale ontmoetingsplek 

o Gratis proefabonnementen aanbieden 

o Sociale ontmoetingsplaats  

o Welzijnsorganisatie (aanbieden stageplekken) 

 
Clubhuis ontwikkelen tot ontmoetingsplek 
Het clubhuis van de nieuwe accommodatie moet meer gaan gelden als een sport gerelateerde 
ontmoetingsplaats. Door het aanbieden van meerdere sporten, die op verschillende momenten op 
de dag plaats zullen vinden, is het clubhuis vaker geopend. Door het vele samen komen van 
verschillende sporters, ouders, leiders en overige belangstellenden gaat dit leiden tot een plek waar 
vele mensen elkaar ontmoeten. Het sociale aspect is hierbij erg belangrijk. Ook ontwikkelingen 
rondom “plan Wilgendaal” betreffende de bouw van fase 3 en 4, nabij sportpark de Wilgendaal 
bieden mogelijkheden tot ontmoeting op de accommodatie. Verder is er altijd ruimte voor een 
praatje en het ontmoeten van dorpsgenoten. Naast de sporten die aangeboden worden op de 
accommodatie kunnen ook buurtverenigingen, fietsers en wandelaars het clubhuis gaan gebruiken 
als start en eindpunt van de activiteit. 
 
Inspireren om meer te gaan bewegen 
Zoals eerder in dit visie document al vernoemd, staat het sportaanbod en het activeren van 
Herpenaren hoog aangeschreven. Door het aanbieden van verschillende sport- en 
beweegmogelijkheden is het de bedoeling dat Herpenaren en mensen uit omliggende dorpen 
worden uitgenodigd en geïnspireerd om meer te bewegen. Met de uitbreiding van het aanbod wordt 
de complete doelgroep van de gemeenschap Herpen aangesproken. Door alles samen te brengen op 
één locatie maken mensen kennis met de verschillende opties die er te bieden zijn. Daarnaast gaan 
VIP en Herpinia de gemeenschap in Herpen actief benaderen om kennis te leren maken met de 
accommodatie en zijn mogelijkheden. 

 
Hoe wordt er invulling gegeven aan de gemeentelijke beleidsdoelen?   
Alvorens hierop in te gaan zij opgemerkt dat er niet ontkomen kan worden aan herhaling. Echter het 
is van belang om de vertaling te maken van de gemeentelijke beleidsdoelen gerelateerd aan 
sportakkoord en vitaliteit.  
 
Lokaal sportakkoord 
Het kabinet heeft met vele Nederlandse gemeenten en landelijke verenigingen een Sportakkoord 
gesloten. Hierin ligt de nadruk op het lokale sportbeleid en de voorwaarden voor sportbeoefening, 
zoals accommodaties, de organisatorische kracht van sportaanbieders en het bieden van een veilig 
en gezond sportaanbod. Dit is een koerswijziging ten opzichte van voorgaand beleid, waarin veel 
aandacht was voor de maatschappelijke waarde van sport. Zowel tennisvereniging VIP als 
voetbalvereniging Herpinia ondersteunen dit plan en hebben dit kracht bijgezet door op 9 oktober 
2019 zich te verbinden aan het Osse sportakkoord om aan te tonen dat het verenigingsleven in 
Herpen bloeit. 
   

https://www.allesoversport.nl/artikel/sportakkoord-ambities-voor-de-sport-tot-en-met-2021/
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Samenwerken aan een gezond sportaanbod 

Sport is mooi, sport is belangrijk, sport levert veel op. Het is fantastisch om te doen en naast dat het 
veel plezier en ontspanning brengt is het ook gezond voor lichaam en geest. Het is mede daarom dat 
Herpinia, VIP, Dunes Games en Jeu de Boules willen samenwerken en daarmee voor een gevarieerd 
sportaanbod zorgen voor jong en oud. Door gebruik te kunnen maken van elkaars materialen, kennis 
en vaardigheden hebben alle sportverenigingen meer mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de 
materialen van Dunes Games die voor conditietraining gebruikt kunnen worden bij tennis of voetbal.  
  
Zoals te zien in tabel 1 ligt het percentage “gezonde burgers” in de gemeente Oss gelijk aan het 
landelijk gemiddelde. Belangrijk daarbij aan te merken is dat gemeente Oss een breder en 
gevarieerder sportaanbod heeft dan de kern Herpen. Gezien het inwonersaantal logisch te verklaren. 
Door samen te werken zorgen VIP en Herpinia ervoor dat Herpenaren kunnen blijven sporten, wat de 
gezonde leefstijl ten goede komt.   

 
Tabel 1 Score ‘Gezondheid’ 

 
Leefbaarheid 
De maatschappij verandert, en de verenigingen veranderen mee. De bevolking als geheel groeit 
vooral nog door migratie en vergrijst snel. De ontwikkeling van het ledenaantal van de beide 
verenigingen is nog geen directe zorg. Toch is er te zien dat de laatste jaren het ledenaantal door 
vergrijzing en te weinig nieuwe (jonge) leden terugloopt. Daarnaast is er door de individualisering 
van de sport sprake van afname van ledenaantallen binnen Nederlandse sportverenigingen. 
Daardoor veranderen ook de wensen en voorkeuren voor sport en bewegen. Voor de sportwereld is 
het een uitdaging om deze groepen in beweging te krijgen en te houden. Door de samenwerking aan 
te gaan met verschillende sportverenigingen streven de verenigingen in Herpen ernaar om het 
huidige sportaanbod te behouden en zelfs uit te breiden wat een positieve impact heeft op de 
leefbaarheid van Herpen. Herpinia, VIP, Dunes Games en de Jeu de Boules vereniging willen de 
samenwerking aangaan. Door de verschillende verenigingen samen te brengen op een 
sportaccommodatie komen jong en oud meer met elkaar in contact. Het samenvoegen van sport op 
een centrale plek in Herpen draagt er tevens aan bij dat een drempel wordt weggenomen en 
eenzaamheid wordt teruggedrongen. 
Daarnaast neemt de bezettingsgraad op de sportaccommodatie hiermee toe, zowel overdag als in de 
avonduren zal van de accommodatie gebruik worden gemaakt. Zo zullen schoolgaande kinderen na 
schooltijd met vriendjes op het terrein terecht kunnen om met elkaar te spelen en te sporten. 
Jeugdigen zullen overdag de vitale ouderen ontmoeten die actief zijn als sporter maar ook als 
vrijwilliger. Het terrein van Herpinia wordt nu dagelijks door vrijwilligers onderhouden en er wordt 
altijd tijd vrij gemaakt om gezellig met elkaar een kopje koffie te drinken. Deze vrijwilligers zijn op 
hun manier actief en worden gewaardeerd voor hun maatschappelijke bijdrage. Sociale waardering 
draagt bij aan het welzijn van deze inwoners en daagt anderen uit om zich hierbij aan te sluiten. Op 
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deze manier ontstaat er een belangrijke vorm van wederkerigheid en sociale cohesie die bijdraagt 
aan het behouden van voorzieningen. De sportvoorziening draagt daarmee direct bij aan de 
leefbaarheid.   
 

Leeromgeving 
Sport, een actieve leefstijl en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo hebben al 
verschillende jongeren tijdens hun schoolcarrière hun maatschappelijke stage bij een van de 
sportverenigingen volbracht.  
  
Sporten is niet alleen goed voor je lichaam maar ook voor concentratievermogen. Sporten bevordert 
het leren in het algemeen op drie manieren: 

1. Meer energie 
2. Vergroot je alertheid 
3. Vergroot je concentratievermogen 

  
Door de samenwerking aan te gaan met Herpinia, VIP, Dunes Games en de Jeu de Boules vereniging 
kunnen er meerdere mooie initiatieven worden ontplooid in samenwerking met onderwijs. 
  
Participatie 
Meedoen in de samenleving, welkom zijn, erbij horen, geaccepteerd worden, niet uitgesloten 
worden, dat is wat de verenigingen inwoners van Herpen willen bieden. Samen sporten en bewegen 
zorgt ervoor dat men langer blijft sporten en elkaar blijft ontmoeten. Door de samenwerking aan te 
gaan, ontmoeten meer sporters met verschillende achtergronden elkaar en ligt in de verwachtende 
lijn dat ze meer naar elkaar omzien. Een ander mogelijk maatschappelijk effect is dat het aanbod 
beter aansluit bij jongeren.  
  
Zoals te zien in tabel 2, scoort de gemeente Oss scoort een hoger percentage dan het landelijk 
gemiddelde wanneer het gaat om meedoen aan de maatschappij. Door het sportaanbod te 
behouden en zelfs uit te breiden zorgen de sportverenigingen ervoor dat de inwoners uit Herpen, 
zowel jong als oud mee kunnen blijven doen. Het is algemeen bekend dat burgers die lid zijn van een 
vereniging minder eenzaam zijn of zich minder eenzaam voelen. De eenzaamheid in regio Oss is 
terug te vinden in tabel 3.  
 

 
Tabel 2 Score ‘Meedoen in de maatschappij’ 
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Tabel 3 Score 'Eenzaamheid' 

 

Conclusie 

De ambitie van VIP en Herpinia is om, middels een samenwerking, een vitale vereniging op een vitaal 
sportpark te realiseren. In de toekomst heeft dit complex een sport en ontmoetingsfunctie. Er is 
ruimte voor diverse sport- en beweegactiviteiten, en ook andere maatschappelijke activiteiten. Het is 
van cruciaal belang dat deze samenwerking zal leiden tot een efficiëntere benutting van de vierkante 
meters buitensport in Herpen, en dat het een gezondere exploitatie oplevert voor de vereniging. 
Tennisvereniging VIP staat, naar aanleiding van deze ambitie, ervoor open om te verhuizen naar 
sportpark de Wilgendaal. 
 
Kijkende naar resultaten van de onderzoeksvragen, gebaseerd op de bestuursopdracht van de 
gemeente Oss, dan kan het volgende geconcludeerd worden: 
 
Vitaliteit: 
Gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen worden verenigingen gedwongen om 
maatregelen te nemen voor veiligstellen van de toekomstbestendigheid. Mede om deze reden is er 
aansluiting gevonden in het Osse Sportakkoord waarin de vitale vereniging centraal staat. De 
uitgangspunten zijn meegenomen in het verdere onderzoek naar het komen tot een dergelijke vitale 
vereniging.  Wij denken hieraan te kunnen voldoen door verplaatsing van VIP naar het sportcomplex 
de Wilgendaal, waar nu Herpinia zetelt.    
 
Draagvlak:  
De uitkomsten van de brainstormavonden en het overleg met diverse partijen in Herpen en 
omgeving geven aan dat verbreding van sportaanbod en ontmoeting belangrijk zijn voor de 
leefbaarheid in het dorp. Duurzaamheid in de zin van toekomstbestendigheid neemt daarbij een 
belangrijke plaats in. Het draagvlak voor het initiatief te komen tot een vitale vereniging is dan ook 
groot onder niet alleen de bestaande verenigingen, maar ook de maatschappelijke organisaties en 
niet te vergeten de bewoners zelf.  
 
Samenwerking: 
Uit het onderzoek, zoals te zien in figuur 1 tot en met 4, blijkt dat er meerwaarde is in een 
samenwerking tussen de beide verenigingen. Hieruit blijkt dat VIP en Herpinia samen een sterke 
combinatie zijn, die in elkaar het beste naar boven halen. De besturen hebben vertrouwen in elkaar.  
Zij hebben de intentie uitgesproken om zo spoedig mogelijk te komen tot één vereniging met een 
overkoepelende bestuursvorm, waaronder de verschillende sporttakken kunnen gaan vallen. 
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Vitale accommodatie: 
Hoewel de inrichting van de nieuwe vitale vereniging nog in zijn ontwikkelingsfase zit, ziet het er nu 
al naar uit dat de samenvoeging van de diverse sportpartners op het huidige sportcomplex de 
Wilgendaal gerealiseerd kan worden. Aan de voorwaarden die de Gemeente Oss stelt (efficiëntere 
benutting van de vierkante meters buitensport en een gezonde exploitatie voor de vereniging) kan 
voldaan worden. Om een vitale accommodatie te realiseren is zowel ambtelijke als financiële 
ondersteuning van de gemeente Oss nodig. 
 

Kortom, de samenwerking tussen VIP en Herpinia draagt bij aan een vitale sportomgeving waarbij 

meerdere partijen uit Herpen zich kunnen aansluiten. Alle Herpenaren kunnen op één locatie 

sporten, elkaar ontmoeten en leren. Om deze ambitie te realiseren wordt de gemeente Oss gevraagd 

te ondersteunen en financieel bij te dragen. Want, concluderend, komen de verenigingen, de 

gemeente en de inwoners van Herpen en omgeving er alleen door met elkaar samen te werken aan 

de vitale sportvereniging. 

 

Hoe nu verder 
Belangrijk is het dat College en Gemeenteraad de gezamenlijke visie en ambitie van Herpinia en VIP 
onderschrijven. Vervolgens spreken de verenigingen de verwachting uit dat de gemeente een budget 
reserveert voor het realiseren van een vitale vereniging op sportpark de Wilgendaal. Dit betekent dat 
op de eerste plaats de fysieke verhuizing van tennisvereniging VIP en aanpassing van sportpark de 
Wilgendaal verder ingevuld kan worden. Daarnaast zal ook ondersteuning nodig zijn voor 
organisatorische en juridisch aspecten die horen bij het komen tot een vitale vereniging.  
De verenigingen gaan vervolgens voort met de reeds ingezette ideeën. 
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Ondertekening door alle betrokken partijen 
  

• Bestuur van vv Herpinia:  

• Ad van der Velden - voorzitter 

• Arnold Siebers - voorzitter 

• Theo Janssen - secretaris 

  

• Bestuur LTC VIP Herpen: 

• Carla van der Loos - voorzitter 

• Carmen van Schaijk - secretaris  
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Bijlage  
 
Bijlage 1: Osse Sportakkoord  
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Bijlage 2: Beschrijving van de genomen stappen 
 
Wat hebben we afgelopen jaar gedaan? Vanaf de intentieovereenkomst, het gesprek met de 
wethouder den Brok in juli 2019 tot en met de oplevering van het visie document. Dit staat los van 
de diverse overleggen binnen de projectgroep, werkgroepen en besturen van de vereniging. 
 

15 april 2019 Vooroverleg gemeente Oss 

26 april 2019 Vooroverleg besturen Herpinia en VIP 
Herstarten proces en presenteren SEC 

25 mei 2019 Opstellen intentieovereenkomst 

12 juni 2019 Overleg met gemeente Oss 

14 juni 2019 Ondertekening intentieovereenkomst 
voorzitters VIP en Herpinia 

3 juli 2019 Overleg met wethouder Frank den Brok 

31 augustus 2019 Kick-off besturen en werkgroep Vitale 
Vereniging 

16 september 2019 Taakverdeling projectgroep en werkgroepen 

7 en 8 oktober 2019 Brainstormavonden leden Herpinia en VIP 

25 oktober 2019 Overleg directeur basisschool ’t Schrijverke 

28 oktober 2019 Overleg v.v. Erp – opzet omni-sportpark Erp 

5 november 2019 Presentatie plannen bij openbare 
Dorpsraadvergadering 

11 november 2019 Vervolgavond leden Herpinia en VIP alsmede 
andere partijen en belangstellenden 

3 december 2019 Overleg korfbalvereniging TOG Overlangel 

5 december 2019 Presentatie concept visie-document aan 
wethouder Frank den Brok 

9 december 2019 Overleg voetbalvereniging OKSV 

27 december 2019 Tweede overleg met v.v. Erp – 
praktijkvoorbeelden 

27 januari 2020 Osse Sportawards – winnaar stimuleringsprijs 

5 februari 2020 Overleg met gemeente Oss 

12 februari 2020 Overleg besturen Herpinia en VIP 

14 februari 2020 Overleg met stichting Dunes Games en Jeu de 
Boules vereniging 

Maart 2020 Oplevering visie document 

 


