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Sport & Verenigingen
Tijdens de kernavond hebben we met elkaar verkend hoe we ervoor kunnen zorgen dat de ontwikkeling
van het plan om het sportcomplex her in te richten, nog meer verbonden is met de uitdagingen
van de gemeente voor het thema Gezondheid. Zodat er een win-win situatie ontstaat. In hoeverre
ziet de sportvereniging/Vasse zich verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage? Is de
voetbalvereniging een vereniging waar gevoetbald wordt of een vereniging waar ook gevoetbald wordt?
Hieronder lees u welke punten benoemd zijn:
• Belangrijk dat het een club is waar ook gevoetbald wordt. De vraag
werd gesteld of in de breedtesport nog aanvullende opties mogelijk
zijn. Als voorbeeld werd een atletiekbaan of jeu de boules genoemd.
• De voetbalclub doet al veel, laten we dat koesteren! Laat de voetbal
vereniging ook een voetbalvereniging zijn, ga het niet institutionaliseren.
• Een ander ontmoetingscentrum in Vasse is ‘het Eschhoes’. Verbinding en
afstemming tussen beide complexen kan nog meer versterking opleveren.
• Heeft de voetbalclub In toekomst nog wel voldoende spelers? Vasse
is blij dat het er nu nog is! Nu niet in iets gaan roeren waar mensen/
verenigingen misschien nog niet aan toe zijn maar over 5 jaar
bijvoorbeeld wel de dialoog over kan ontstaan. Zoeken naar iets
op zijn beloop laten of vroegtijdig signaleren en op inspringen.
• Moet je het over de locatie hebben of over sport in bredere zin? Raak je
alle doelgroepen met deze accommodaties? Ouderen/vereenzaming?
Clubgebouw bijvoorbeeld openstellen om te kaarten (VUT ploeg).
• Waarom willen we iets? Hoe ga je dat organiseren? Dáárna pas concrete
voorbeelden. Meer SAMEN organiseren met de verenigingen in Vasse.
Niet qua bestuur maar bijvoorbeeld thema’s aan elkaar koppelen.
• De exploitatie van het complex kan indirect leiden tot
gezondere initiatieven. Lagere kosten voor het onderhoud
van het complex kan leiden tot minder afhankelijkheid van
kantine inkomsten. Hierdoor kan het aanbod van de kantine
gezonder worden ingevuld, wat kan leiden tot kansen met
betrekking tot overgewichtbestrijding en minder alcohol.
• Met betrekking tot het maximaal uitnutten van de
voorzieningen werd gevraagd de diverse activiteiten in
en rond Vasse goed af te stemmen (jaaragenda).
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