Notulen verenigingsoverleg 28-09-2020
Aanwezig:
SV Kronenberg
KVS
Monte Corona
KBO
ODL
KJEM
KB Events

Ger Hoogers, Henk Selen
Mia Reinders, Ans Buijssen
Ruud Aerts, Erwin Wijnhoven
Jan v/d Sterren, Chris Sijbers
Maykel Leijsten
Koen Hoogers
Wil Roodbeen

Korte voorstelronde (aantal leden, bestuursleden, frequentie activiteiten etc)
Monte Corona
70 leden, 25 jeugdleden, 11 bestuursleden. Wekelijks repetitie, periodiek
concour/toernooi/activiteit.
KJEM
60 jeugdleden, 25-30 vrijwilligers, 4 bestuursleden. Wekelijks groepsavonden, nevenactiviteiten zoals
herfstwandeltocht, wafelactie en kamp.
KBO Kronenberg & Evertsoord
106 leden, 7 bestuursleden. Wekelijkse activiteit, regelmatig excursies met gemiddeld 30
deelnemers. Samenwerking met KVS en Stg Welzijn seniorenmiddag met carnaval.
KB Events
3 bestuursleden, 10 vrijwilligers. Voornaamste activiteiten zijn kermis en kienen. Samenwerking met
KJEM Sinterklaas en Pieten-activiteit.
Kronenbergse Vrouwen Samen
59 leden, 7 bestuursleden. Dames in de leeftijd van 55-90 jaar. 15 activiteiten per jaar, variërend van
excursie tot externe sprekers en knutselavonden. In 2021 vieren ze het 75-jarig jubileum.
SV Kronenberg
150 leden verdeeld over voetbal, volleybal en beugelen. Hoofdbestuur heeft 2 bestuursleden,
afdeling voetbal 4, afdeling volleybal 1 en afdeling beugelen (ODL) 2. Wekelijks aanbod van
sportactiviteiten. Afdeling voetbal heeft 3 seniorenteams en 2 zelfstandige jeugdteams, de rest van
de jeugd is ondergebracht in samenwerking met Sparta’18. Afdeling volleybal heeft 3 recreanten
teams en afdeling beugelen 3 teams. Er wordt daarnaast regelmatig recreatief gebeugeld door 10
ouderen en 10 mannen uit Evertsoord.

Zie je voor jullie club bepaalde kansen en uitdagingen
Aanwas / toestroom nieuwe leden
KVS geeft aan vrijwel geen aanwas van onderuit te hebben, in de categorie 40 tot 55 jaar. Als dit zo
blijft zorgt dit op termijn voor teruglopen van ledenaantallen en bijkomende uitdagingen. De KBO
ervaart dit en organiseert daarom al regelmatig activiteiten in samenwerking met Sevenum. De clubs
met jeugdleden zien dat met fases de aanwas prima is en dan weer sterk verminderd. Ze geven ook
aan dat ze grotendeels in dezelfde vijver vissen, maar dit geldt eigenlijk niet alleen voor jeugdleden.
De beugelclub heeft geen jeugdleden meer. De Fanfare kent op dit moment 25 jeugdleden, wat ook
wel eens meer geweest is. De KJEM heeft met 60 leden een groei doorgemaakt de laatste jaren.
Gelet op de verwachte krimp in aantal leerlingen op de bassischool zullen de SV, Fanfare en KJEM
voor uitdagingen komen te staan.
Financiën
Een rondje langs de velden m.b.t. financiën, subsidies en dergelijke. De KBO en KVS geven aan dat ze
financieel geen zorgen ervaren voor nu en de nabije toekomst. De KJEM heeft op financieel gebied
ook geen klagen op het moment. De SV en de fanfare geven aan het toch wat moeilijker te hebben
en zij zijn dan ook blij met nevenactiviteiten als het oud papier ophalen en de betaalde
werkzaamheden bij de Peelbergen. De overige clubs hebben de kans gehad mee te doen met werken
bij de Peelbergen, maar ze geven aan het niet nodig te hebben. Mochten ze zich bedenken of andere
verenigingen hebben interesse, die zijn van harte welkom om aan te sluiten. (contact via Henk Selen
of Erwin Wijnhoven).
Op dit moment ontvangen de KBO, KVS, SV, KJEM en Fanfare allemaal subsidie volgens het huidige
toetsingskader stimuleringssubsidies van de gemeente Horst aan de Maas. KB Events heeft
meermaals gebruik mogen maken van projectsubsidies. Meerdere verenigingen geven aan dat het
laagdrempelige voucher systeem van de gemeente weinig heeft opgeleverd. Veel aanvragen werden
toch niet goedgekeurd en het lijkt dus complexer dan gedacht. De gemeente houdt 22 oktober een
interactieve avond omtrent het nieuwe toetsingskader stimuleringssubsidies, wat vanaf 2022 in moet
gaan. Het doel is om zoveel mogelijk input op te halen uit elk kerkdorp en alle aanwezigen zijn het
erover eens dat ze zich goed moeten laten horen deze avond. Er is verder weinig kennis van alle
mogelijkheden m.b.t. subsidie en potjes bij andere fondsen, buiten NLDoet bijvoorbeeld.
Rol Dorpsraad
Benadrukt wordt vanuit de DR dat zij graag wil ondersteunen waar kan, maar wel in een faciliterende
rol. Er liggen op dit moment weinig concrete vraagstukken vanuit de clubs aan de Dorpsraad.
Afgesproken wordt om dit overleg jaarlijks te houden, om zo toch op de hoogte te blijven van elkaars
reilen en zeilen.
De laatste jaren is er amper gebruik gemaakt van het SLK fonds. De clubs geven aan dat het goed zou
zijn als het SLK weer wat meer op de voorgrond wordt gezet door de DR.
Daarnaast zou het opzetten van een verenigingskalender iets kunnen zijn waar clubs met plannen
van grotere activiteiten, snel kunnen zien of ze niet in elkaars vaarwater gaan zitten.

Communicatiekanalen
Ondanks dat de mogelijkheden tegenwoordig eindeloos lijken, blijft het lastig voor de Dorpsraad om
de juiste communicatiekanalen te bepalen, om zo iedere doelgroep te bereiken. Vandaar
onderstaande inventarisatie over de communicatiekanalen die elk van de clubs gebruikt.
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Wat verder ter sprake komt
Er bestaat op dit moment geen behoefte bij de aanwezige verenigingen om een thema avond te
faciliteren vanuit de dorpsraad omtrent bijvoorbeeld subsidies of vinden/binden van vrijwilligers.
Samen met de verenigingen die er waren gaan we een lijst opstellen met allen verenigingen in KB.
Wij maken een opzet en de wordt per mail naar de rest gestuurd en die kunnen dan aanvullen. We
miste BV een dansgroep die schijnbaar wel in de Torrekoel actief is. Zo krijgen we dan de lijst
compleet.

Actiepunten Dorpsraad
•
•

Het beschikbaar stellen van een “verenigingskalender” (BV op de website van de Dorpsraad)
Het maken van een lijst van verengingen en stichtingen in Kronenberg

Alle aanwezigen worden bedankt voor de input en de avond wordt afgesloten.

Met vriendelijke groeten,
Namens Dorpsraad Kronenberg
Paul Janssen & Harry Hoogers

