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Resultaten
Naam vereniging, club of instantie:

Tekst antwoord, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Willem Tell Miste
Paarde Tour Club Meddo
WBE winterswijk e.o.
Verenigingsgebouw Juliana
SV Buksveld
Zonnebloem afd. Meddo
de Hilgelander Musikanten
Brinkheurns Belang
EHBO ver. Meddo
stichting Boerengoed
Vereniging OBW
Woolds Mansleukoor
Algemeen Meddo's Belang

School- en Volksfeest Huppel Henxel en aangrenzend Dorpbuurt
BIOS badminton Meddo
schietvereniging Eendracht, Meddo
"Nieuw-Leven" Huppel Henxel
SV B.S.V.
Mondharmonica Therapiegroep Meddo (MHT Meddo)
Biljartvereniging Motor Hotel Meddo
stichting woolds belang
Stichting peuterspeelzaal Micky
Vereniging gebouw Emma, Ratum.
Vereniging volksfeest Corle
Sint Jan Meddo
ontspanning commissie
Meddose Gymvnastiekver.Penta Winterswijk
Boer en Recreatie
Sc. MeddoH.H. Navis
Muziekvereniging Concordia Kotten
Kerstfeestcommissie Corle
W.P.K.V. Winterswijkse pluimvee en konijnenfokkers vereniging
St. Rommelmarkt Meddo
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Werkgroep Meddo's Verleden
Stichting Interconfessionele Samenwerkingsschool Meddo/ Basisschool 't Kempken
Misters Belang
Schiet Vereniging Kotten
Stichting Ratums Belang
HHB. HuppelHenxelsBelang.
Stichting Contactgroep Achterhoek - S.C.A.
Stichting bevordering Toerisme Winterswijk STW
Meddose Ondernemersvereniging
Bowling Corle / Miste
Corsoclub CC'92 Meddo
MEVO
R.K. kerk H. Johannes de Doper Meddo
Vereniging Volksfeest Ratum

Secretariaat:

Tekst antwoord, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
H. Beijers
Th Toebes
Geldereschweg 50
7104Ak Winterswijk -Meddo
J. Hijink
J.H.A. Deunk-Lensink,
Paul Wolterink
Henriëtte Zieverink-Schutteman
Kitty Koldeweij
A.Vreeman -Stemerdink
Wormskampweg 12a Meddo
JH Beskers
Rob van Dam
C. C. Lindeman
WooldsMansleuKoor@gmail.com
Harberthof 2
Wilfred Hietkamp
M. Ten Dolle
J. Remkes
Mevr. J.Beltman
B.Oonk
Dhr A Hoog Antink
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Wilma Mokkink
Misterweg 50
7102 BL Winterswijk
gienne te gronde
holdersweg 2a
7108 ar woold
Bibi v. Egmond
Raetmansweg 10
7106CD
Winterswijk -Ratum.
H. te Kronnie
Erna Piepers
L. Kruisselbrink
W ten Dolle
Jolanda Visser
H.H. Navis
P.a. C.Scharenborg
A.W. de Zwart - van Ameijde
G.J. Dreijers
H.J. Jansen
H. Jansen
S.Renskers
Agnetha Wechgelaer
06-18719709
G.J. ter Haar
M. ten Hoeve
J. Bultman
Dhr. Eddy Weyenborg
Jan Tiggeloven
J.W. Bent
B. van Eerden
p.a. Wormskampweg 12a
Ingrid Berendsen
Goorweg 4, 7104 BA Meddo
p/a H. Huls,

Adres / Postcode:

Tekst antwoord, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Vredenseweg 80
Geldereschweg 50 Winterswijk Meddo 7104AK
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misterstraat 40, 7126CE Bredevoort
Wooldseweg 62, 7108 AB Winterswijk-Woold
Groen van Prinstererstraat 29
7103 GK Winterswijk
Beuksveld 21 7104 BE Winterswijk Meddo
de Breehegge 9
7104BH Winterswijk-Meddo
Kottenseweg 142 7115 AE
Wormskampweg 12a Meddo
Wilterdinkweg 3 7107 AE Winterswijk
Kobstederweg 11
7113AA
Blekkinkhofweg 16
7108 AL Winterswijk-Woold
7104 CB Meddo
Waliënseweg 10 7105CD
De Breehegge 21
Kottenseweg 176, 7107 AB Winterswijk
Jachthuisweg 14-A 7105EA Winterswijk
Bothoekweg 1
Meddoseweg 2
7104 AA Winterswijk- Meddo
Locatie Biljartvereniging
Goorweg 9-11
7104 BB Meddo
7108AR WOOLD
Meester Meinenweg 14
7107AN Winterswijk-Kotten
Raetmansweg 10
7106CD
Winterswijk -Ratum.
Veenhuisweg 2, 7119 AS
Frerikshof 48, 7103 CB Winterswijk
Corleseweg 33 7119 AA
Hoeninkstegge 2A 7104BK Winterswijk-Meddo
Schoolweg 8 7108 BM Winterswijk
Tweede Beuzenes 11, 7101 WB
Sint Elisabethgaarde 5 / 7103ZZ Winterswijk
Corleseweg 84, 7119 AB Winterswijk
Corleseweg 7, 7119 AA, Winterswijk-Corle
Geldereschweg 14, 7104 AK Winterswijk-Meddo
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Geldereschweg 14 7104 AK Winterswijk Meddo
Beuksveld 6
7104 BD Winterswijk-Meddo
Meenkmolenweg 2B
Kottenseweg 113a
7107AA
Ratumseweg 44
7106 CH Winterswijk
Waliënseweg 30 7105 CD
: Vragenderweg 72a, 7134 NA Vragender
Poolserweg 3 7104 DC Winterswijk Meddo
Hoeninkstegge 5
7104 BK Winterswijk-Meddo
Corleseweg 49
7119 AA Winterswijk Corle
Wormskampweg 12a
7104 DG Meddo
Ravenhorsterweg 85
7103 AS Winterswijk
Goorweg 4, 7104 BA Meddo
Scholtemaatweg 1 7106 ct

Soort vereniging:

Tekst antwoord, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
(5x) Schietvereniging
Menvereniging
Faunabeheer
Vereniging
Plaatselijke afdeling van de landelijke Zonnebloem. Doelgroep: mensen jong en oud met een lichamelijke beperking. Doel: het tegengaan van
eenzaamheid en isolement door het organisaren van uitjes, het bezoeken van deze mensen.
muziekvereniging egerlander kapel
Belangen Vereniging
EHBO ver.
Stichting tot behoud van ons cultureel erfgoed
Ondernemers vereniging
Zangkoor
Dorpsraad / Belangenvereniging
School en Volksfeest vereniging
Sport / recreatief
toneelvereniging
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muziek therapieclub voor longpatienten
Biljartvereniging
BELAGENVERENIGING
Peuterspeelzaal
Verenigings gebouw.
Voksfeestvereniging
(2x) Muziekvereniging
Commissie
Gym vereniging Penta Winterswijk
Kleinschalige recreatie in het buitengebied
Voetbalvereniging
Kerstfeest
Kleindiersport vereniging
Stichting t.b.v. fondsenwerving voor Meddose verenigingen en overige goede doelen.
Werkgroep om Meddose Geschiedenis vast te leggen
Geen
(2x) Belangenvereniging
Buurt belangen stichting.
Oldtimer club
Belangenbehartiging toeristische ondernemers
Ondernemersvereniging
Wij zijn geen vereniging of iets degelijks.
Onze activiteiten (bowlen) gaan uit van Restaurant "de Schoppe" in Winterswijk Miste.
Met 3 personen regelen we het competitieverloop van sept. t/m maart
corsoclub
Volleybalvereniging
Geloofsgemeenschap
Volksfeest

Huidig aantal leden: aantal leden van 1-25 jaar, aantal leden van 26-50 jaar en
aantal leden van 50 jaar en ouder

Tekst antwoord, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
3 + 27 + 40 = 70 leden
12 leden boven de 50jaar

4 leden beneden 50jaar

163: 3 - 45 - 115
100, 200, 350
10 leden 1-25 jaar
25 leden 26-50 jaar
31 leden 50+
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Allemaal 50 jaar en ouder. De gasten hoeven geen lid te zijn van de Zonnebloem.
26-50 jaar
9
50 jaar en ouder 12 leden
2 pers 26-50 en 4 pers 50 jaar en ouder
totaal 76 verdeeld over alle leeftijden vanaf 16 jaar
Wij kennen geen leden ,hebben een 40 tal vrijwilligers
132
1-25: 0
26-50: 1
50+: 34
450 huisgezinnen in Meddo / van de ca 485.
totaal +/- 450 geen inzicht in leeftijd
1 tot 25
1-25 jr: 5x; 26-50 jr.: 3x; 50+: 28x
1, ongeveer16,ongeveer 8
2x 26-50jaar
33x50 en ouder
15 leden ouder dan 50 jaar
12 tussen 26-50
16 50 jaar en ouder
STICHTING TBV ALLE INWONERS V H WOOLD
14 peuters 2 tot 4 jaar en 4 vrijwilligers waarvan 3 26 tot 50 en 1 50 en ouder
Aantal leden, circa 200. Een paar onder de 25.
Rest ongeveer 50/50.
1-25 115 leden
26-50 130 leden
50+ 190 leden
1-25 jaar: 20
26-50 jaar: 35
50-ouder: 20
geen
30, 30,25
20 leden 26-50 en 30 leden 50 jaar en ouder
160, 98 en 110
1-25: 74
26-50: 39
50+ : 20
Mensen melden zich aan voor de kerstviering. Meestal komen er 100 mensen op de viering.
50 leden 4 x 1 t/m 25 7 x 26 t/m 50 39 x 50 jaar en ouder
St. kent geen leden
1-25
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Leerlingen:128
655 inwoners Miste
26-50 +- 15 actief
50-ouder +- 28 actief
We hebben geen leden, iedere inwoner van de buurtschap is in principe lid.
Niet exact bekend: 1-25 - 25 donateurs
26-50 - 125 donateurs
50 + -125 donateurs
we kennen geen leden maar deelnemers. 1-25 jaar = 0, 26-50 jaar = plm 75, 50 en ouder = plm 65
30 leden van 26 - 50 jaar.
9 leden van 50 jaar en ouder.
Kennen geen leden.
Groepjes mensen van jong tot oud die in teamverband een aantal avonden gaan bowlen
1-25= 15 26-50= 14 50 += 3
1-25: 16
26-50 jaar: 49
50 jaar: 30
Wij weten het niet precies > 500 in totaal
70
70
100

Is uw vereniging aangesloten bij een lokale, regionale of landelijke organisatie en
zo ja, welke?

Tekst antwoord, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
(2x) Winterswijkse schietbond
Neen
KJV
Horeca Nederland
Lokaal - Winterswijks Schiet Bond
Ja, Nationale vereniging Zonnebloem
Wij zijn onderdeel van muziekvereniging St Jan
W.C.L en B.S.V en Ver.Kleine Kernen
Nationale bond voor EHBO
Rayon Achterhoek Oost
(6x) nee
Vrewin, Winterswijk Marketing en WCL (AB)
(6x) Nee
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DKK Gelderland. Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Geldrland
BSV Winterswijk. Buurtschappenvisie.
lokaal: Winterswijkse Schietbond
Landelijke organisatie MHT Nederland
Lokale, Winterswijkse Biljart Bondge
JA DKK GELDERLAND
Dit jaar nog aangesloten bij de kleine kernen, hier melden wij ons dit jaar af.
MBGF
Penta Winterswijk
KNVB
KNFM, Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen
Regionaal; Kleindierliefhebbers Gelderland, Achterhoeks verband, Oost Nederlandse tentoonstelling organisatie(Oneto)
Landelijk; Kleindierliefhebbers Nederland, Nederlandse bond voor sierduivenliefhebbers.
n.v.t.
neen
Alleen onderwijs gerelateerd
Locale: Winterswijkse Schietbond
BSV / VKK
Kamer van Koophandel- VKK Vereniging Kleine Kernen nu DKK en BSV, Buurtschappenvisie.
Lokaal bij 100 % Winterswijk / Winterswijk Marketing
Geen.
Geen vereniging
belangenvereniging corsobouwers
Landelijke organisatie: NEVOBO.
Alle, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Katholieke kerk
landelijk bij de Oranjevereninging
lokaal bij het gezamenlijk overleg van alle volksfeesten

1.1 Als u naar uw directe omgeving kijkt en de ontwikkelingen van de laatste jaren
bekijkt, wat zijn dan uw verwachtingen voor de nabije toekomst? – het aantal
leden zal afnemen – het aantal leden zal wel gelijk blijven – het aantal leden zal
toenemen. Wat is de (verwachte) reden voor een eventuele af of toename?

Tekst antwoord, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x

Afnemen, er komen weinig nieuwe leden.
Door natuurlijk verloop zal het ledental terug lopen.
Weinig nieuwe leden doordat het aanbod van vrije tijd besteding groot is
Het aantal zal af nemen i.v.m. vergrijzing
het aantal leden zal afnemen. vergrijzing
12
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Het ledenaantal zal afnemen door vergrijzing/overlijden en minder betrokkenheid bij de nieuwe bewoners.
Ledental zal eerder afnemen dan gelijk blijven ivm.
-bevolkingskrimp
-social media: de jeugd heeft niet meer zo de behoefte om buitenshuis iets actiefs te gaan doen
Afname omdat minder mensen tot de echte doelgroep behoren. Wij bezoeken ook de oudere mensen die dreigen te vereenzamen, maar dit is
niet de echte doelgroep van de Zonnebloem.
Leden komen verder uit de regio. Dit heeft te maken met de interessen voor deze specifieke soort muziek.
Veel ledenzijn bij meerdere vereniging. Daarom haken ze af om niet teveel te willen
antwoord 1 en 2 Reden is de vergrijzing in de buurt
(2x) zal gelijk blijven
vergrijzing zorgt voor afname en potentiele vrijwilligers zitten vaak nog in een werksituatie
Lichte stijging
Het aantal leden zal gelijk blijven
Het zal gelijk blijven.
Verwachting is toename kleine wooneenheden. Voor AMB met huisgezinnen als lid dus meer leden. Dit compenseert iets van de terugloop /
vergrijzing.
zal ongeveer gelijk blijven
Gelijk blijven.
Door vergrijzing zal ledental waarschijnlijk afnemen.
afnemen,omdat toneel niet trendy genoeg is
het aantal leden zal afnemen
leeftijd
geen interesse
gelijk
AFNAME MINDER INWONERS IN HET WOOLD (VERGRIJZING)
Aantal leden nemen af.
Huizen zijn te duur voor jonge gezinnen in de buurtschappen
Aantal leden zal afnemen, door de vergrijzing. Leden en verenigingen gezamenlijk. Ben wel van mening dat er nieuwe vereniging op zal staan.
Gelijkblijven tot een lichte daling. Aantal inwoners van Corle zal wellicht iets dalen, de meeste inwoners blijven of worden wel lid van onze
vereniging
Het aantal leden zal afnemen. Reden: we hebben veen oudere leden. Door de leeftijd/gezondheid zal niet iedereen kunnen blijven spelen.
Jongere leden zijn moeilijk vast te houden i.v.m. studie, vrije tijd enz.
wij hebben geen leden
Licht afname door minder kinderen op school in Meddo.
Het aantal leden zal ongeveer gelijk blijven. Er zijn fecratie bederijven die verdwijnen of stoppen en er komen weer bedrijven bij.
ledental zal afnemen
Aantal leden zal afnemen doordat wij putten uit de buurtschappen, waar naast de normale krimp ook nog het effect speelt dat jongeren minder
gemakkelijk in het buitengebied gaan wonen. daarnaast hebben jongerem maar ook leden veel andere bezigheden.
Het zal afnemen. Minder belangstelling en Corle loopt leeg.
Helaas neemt het aantal leden af. Stoppen van de hobby en het overlijden van de leden(vergrijzing)
n.v.t.
gelijk blijven
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We hebben de komende jaren te maken met een dalend aantal leerlingen. Dit is al merkbaar sinds 2010. De daling wordt veroorzaakt door het
dalend aantal geboortes in heel Nederland. Verwachting voor 't Kempken: leerlingenaantal rond de 110.
De verwachting is dat de krimp in de buitengebieden van Winterswijk verder door zal zetten. Het aantal "leden" zal hierdoor afnemen.
Ledenaantal wordt minder
Niet van toepassing
Ligt aan de leefbaarheid in de toekomst voor de buurtschappen, Glasvezel heel belangrijk!
Aantal leden zal niet veel meer worden en vergrijzen
Gelijk blijven, wel verschuivingen, bedrijven stoppen, nieuwe beginnen
Redelijk gelijk blijven
?
ongeveer gelijk of iets minder. reden: studie en werk buiten Winterswijk
Het aantal blijft gelijk; dit is al jaren zo.
het aantal zal afnemen
Het aantal leden is al jaren stabiel. Er komt iets meer jeugd, mede door partnerschap

1.2 Werving is altijd belangrijk voor een vereniging. Werft u actief?

Enkele keuze, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja, wij werven altijd al binnen onze eigen gemeenschap.

21

44,7 %

Ja, wij zijn ook actief buiten onze gemeenschap.

7

14,9 %

Nee, wij hebben geen werving nodig. Men komt vanzelf.

6

12,8 %

Anders, namelijk

13

27,7 %
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Werven wel actief, door mensen mondeling te benaderen, reclame via folders ed. levert geen aanwas op
wij werven zelf niet actief
Momenteel geen aktieve werving.
nee wij werven niet actief
Website gebouw Emma, en de mensen weten ons te vinden.
(2x) n.v.t.
Door profilering hopen we leerlingen in te schrijven die wat verder weg wonen. (Zwolle-Winterswijk)
Werving is voor ons nvt. Wel proberen we de leefbaarheid te vergroten/ in stand te houden
NVT
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niet van toepassing.
We wachten af wie er zich (weer) aanmeldt.
via via

1.3.1 Samen werven. In elke buurtschap is een Belangengroep actief. Het werven
van leden voor alle verenigingen en clubs in het buitengebied zou ook samen
kunnen gebeuren (promotie per buurtschap !)

Enkele keuze, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja, wij zullen meedoen aan een eventuele lokale promotie

23

48,9 %

Nee, wij zullen niet mee gaan doen

11

23,4 %

N.v.t.

13

27,7 %
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11 (23,4%)
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1.3.2 Waarom zou u wel/niet mee willen doen?

Tekst antwoord, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x

Het is een gezamenlijk belang. Ik denk wel dat de mensen in de buurtschappen weten wat er speelt als het gaat om welke verenigingen er
zijn.
Om ook de jeugd voor deze sport te intereseren
als WBE hechten we belang aan een leefbaar buitengebied.
Het Verenigingsgebouw is een vereniging waarbij de leden allen in het Woold moeten wonen om lid te worden. Werving buiten deze
omgeving is dus niet mogelijk.
Niets doen is geen optie. Echter samen iets promoten is ook moeilijk, bv. een kerkkoor ism. een schietver. is geen combi.
Dat vinden wij wel belangrijk
Om een breed publiek te bereiken
Je bereikt misschien meer mensen
zijn de enigste EHBO ver in alle buurdschappen
Samen heeft meer inpakt
(2x) nvt
Elke mogelijkheid om leden te werven is welkom
Elke vereniging moet dit doen. Elke vereniging heeft zijn eigen identiteit.
feest wordt gedragen door de mensen uit de buurtschap
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De zaal leent zich niet voor meer spelers
om vergrijzing tegen te gaan.
Hopen dat er wat jeugd bij komt
ledenwerving
MHT Meddo heeft een eigen doelgroep en werkt samen met het Longfonds
Omdat wij onze vereniging ook willen laten groeien. In de biljartsport is er nog geen jeugdcompetitie mogelijk en dat juichen wij toe om de
aanwas van leden voor de toekomst veilig te stellen.
NVT
Alleen al om onze peuterspeelzaal draaiiende te houden voor de buurtschap Kotten, Brinkheurne en woold
Mensen in ieder geval bekend zijn met de mogelijk heden.
Omdat wij specifiek alleen in Corle werven, dan heeft het geen zin om het met andere clubs van buitenaf te doen
Ik denk dat het verstandig is om hier wel aan mee te doen. Zo kun je een breder reclame maken en kosten delen.
hebben alleen kaartavonden samen met Miste.
Wij hebben een fusie van alle verenigingen in Winterswijk
Het is altijd goed om samen te werken
om misschien te komen tot een overkoepelend orgaan
Wellicht op een andere, creatievere manier werven dan nu gebeurt?
Niet voor een kerstfeestviering.
Doordat de vergrijzing is de druk bij de jongere leden zo groot dat de tijd ontbreekt. Oudere leden hebben geen animo meer.
stichting kent geen leden
Specifiek Meddose aangelegenheid
Werving e/o advertenties e.d. worden in samenspraak met alle scholen in Winterswijk uitgevoerd.
Wel! De verenigingen zijn zeer belangrijk. Hierdoor houdt men binding met de buurtschap.
Zorgen voor meer (jongere) leden
Is niet de taak van de belangenvereniging.
Een club van liefhebbers. Andere mensen laten zich niet dwingen
Past niet bij onze stichting
Door samenwerk kun je sterker zijn / worden.
Geen vereniging. 't Valt onder activiteiten van "de Schoppe" (camping de Twee Bruggen)
wij hebben een andere doelgroep
Geen interesse.
Wij zien niet direct de mogelijkheid
kan goed met het gezamenlijke overleg dat er al is.
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1.4 Basisscholen. Ziet u voor de basisscholen een functie weggelegd om de
jongeren te informeren over het sociaal-maatschappelijk verenigingsleven in hun
omgeving?

Enkele keuze, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

33

70,2 %

Nee

7

14,9 %

N.v.t.

7

14,9 %
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1.5.1 De gemeente en de politiek vinden dat vrijwilligerswerk belangrijk is voor de
lokale samenleving. Moeten er meer concrete activiteiten en ondersteuning van de
gemeente komen?

Enkele keuze, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

20

42,6 %

Nee

9

19,1 %

Geen mening

18

38,3 %

20 (42,6%)
9 (19,1%)
18 (38,3%)
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1.5.2 Hebt u concrete voorstellen wat de lokale overheid (extra) zou kunnen of
moeten doen voor het totale vrijwilligerswerk in onze gemeente?

Tekst antwoord, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Nee geen concrete voorstellen.
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Deze mensen eens te belonen met een gezellige avond
financiële ondersteuning door locale overheden dient een algemeen belang.
(5x) Nee
??
(2x) ?
Die verzekeringsactie vond ik toen wel een goede actie.
Aandacht hebben voor vrijwilligers dmv gesprekken vanuit de organisatie waar ze actief zijn.
(4x) nee
niet direkt
(2x) nvt
Waar nodig financieel ondersteunen
Vanuit de gemeente zeker ambtelijk ondersteunen. Voorbeeld WCL Winterswijk mbt Acceptatie richting de vrijwilligers.
veeel meer waardering tonen..
gemeente zou ook kunnen ondersteunen/promoten
Is voor ons niet van toepassing
ZORGEN DAT DE BUURTSCHAPPEN NIET VERGRIJZEN ER JONGE MENSEN KUNNEN BLIJVEN WONEN EN VOORAL WERKEN
Dat wij ons vrijwilligers werk kunnen blijven doen.
Wat er al is, als er vragen en of byzonderheden zijn deze te kunne stellen.
Minder regelgeving mbt vergunningen, draaiboeken ed. Ontlast de vrijwillige organisatie
Ondanks dat het moeilijk is toch wat geld beschikbaar stellen, zodat grotere activiteiten mogelijk zijn.
(2x) n.v.t.
Subsidie voor het werven van vrijwilligers en om deze af en toe in het zonnetje te kunnen zetten.
Wellicht meer geld voor de muziekschool om de AMV lessen uit te breiden?
Ruimtes beschikbaar stellen voor activiteiten die niet in de buitenlucht kunnen maar die wel een hoop ruimte nodig hebben. Wij mogen nu nog
gebruik maken van Sporthal de Hazelder, maar wat is hier de toekomst van.
maatschappelijke stages onderwijs meer benutten.
taken t.b.v. overheid tot een minimum beperken. denk aan vergunningen.
Niet direct, de gemeente heeft via de website informatie beschikbaar, vacatures worden geplaatst. ( Ik vraag me wel af in hoeverre mensen
daar gebruik van maken.)
Activiteiten organiseren, met name gericht op jongeren, binnen een buurtschap om ervoor te zorgen dat men elkaar en de lokale geschiedenis
kent.
Neen, niet op dit moment
Vrijwilligerswerk moet van de mensen zelf uitgaan.
Omdat wij heel weinig jeugd leden hebben, krijgen wij van de gemeente heel weinig ondersteuning of interesse.
Interesse blijven tonen en af en toe initiatieven financieel ondersteunen
Niet direct.
Vrijwilligerswerk moet spontaan van de mensen zelf uit gaan.
het niet moeilijker maken van de al bestaande activiteiten d.m.v. bijv. wetgeving en in ons geval: versmalling van wegen.
Nee.
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moet vooral vanuit de mensen zelf komen. Gemeente zou sterker kunnen onderstrepen wat belang van vrijwilligers werk is voor de
gemeenschap

2.1 Accommodatie: van welke accommodatie maakt u thans gebruik?

Meerkeuze, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Van een verenigingsgebouw in eigen omgeving.

12

25,5 %

Van een Café of (privaat) zalencentrum.

21

44,7 %

Van een eigen sportaccommodatie (met kantine).

3

6,4 %

Van een accommodatie buiten onze eigen gemeenschap.

2

4,3 %

Van een sport accommodatie (binnen – buitensport) buiten onze gemeenschap.

1

2,1 %

Anders, namelijk

15

31,9 %

12 (25,5%)
21 (44,7%)
3 (6,4%)
2 (4,3%)
1 (2,1%)
15 (31,9%)
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eigen gehuurde gebouwen voor opslag en reparatie
speelveld school 't Waliën met tent
Sportzaal binnen de gemeenschap
repeteren in een groepsruimte van een camping binnen onze gemeenschap
Basisschool
eigen verenigingsgebouw
Sporthal in Meddo van de Gemeente Winterswijk
Bij onze leden
"De Woord"
particulier terrein
nvt
Tappen wordt veel gebruikt door verenigingen en zelf maken we gebruik van de school
geen accommodatie nodig
Geen, onze activiteiten wisselen iedere keer van locatie.
een accommedatie van een ondernemer
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2.2 De toekomst algemeen: verwacht u problemen wat betreft uw huidige
accommodatie voor de toekomst? Indien ja, welke? Indien nee, waarom niet?

Tekst antwoord, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x

De huidige eigenaar zal een keer zijn bedrijf over doen aan een opvolgen of aan iemand van buitenaf, het is dan maar de vraag wat een nieuwe
eigenaar dan van plan is.
De vergrijging en vrij dure kosten van paard[en] en marathonwagen tuigen
nee. keus genoeg.
De exploitatie van het verenigingsgebouw draaiende houden baart wel enige zorgen, door teruglopende activiteiten van zowel commerciële
alsook verenigingsaard.
Nee, want er zitten weer zeer actieve eigenaren op Café Spiekerman.
(3x) nvt
(2x) nee
Op de korte termijn verwacht ik geen probleem ,het is een stabiele accommodatie . Maar ik weet het niet voor de toekomst
nee, voorlopig niet
Ja versnippering geeft geen eigen gezicht en dat is noodzakelijk wil je succesvol blijven t.o.v. vrijwilligers
Nee, we zijn flexibel qua locatie
Nee, er is geen reden om aan te nemen dat onze oefenruimte (Herberg/café) niet meer beschikbaar zal zijn. Het verenigingsgebouw zal naar
verwachting beschikbaar blijven voor optredens.
Neen. Wij zijn niet gebonden aan één locatie.
nee, zie naam school- en volksfeest
Nee
Nee, waarschijnlijk niet. Het Gebouw de Eendracht in Meddo lijkt in de gemeenschap goed te funktioneren.
ja voor de uitvoeringen.
nee of het cafe moet sluiten
nee, onze locatie heeft voldoende ruimte om alle teams onder te brengen, zelfs bij uitbreiding
GYMZAAL MOET GOED KUNNEN BLIJVEN FUNCTIONEREN , GYMZAAL HIER DICHT LEDENAANTAL PENTA ZAL DRASTISCH DALEN MET
KINDEREN UIT HET WOOLD
Nee, alleen als de school gaat sluiten.
Verwacht het niet, huidige accommodatie is aardig up to date. Dit zo houden en bijhouden.
Ja, bij evt verkoop van de accommodatie is het afwachten wat een nieuwe eigenaar wil
Nee, wat het gebouw is van de muziekvereniging
(2x) n.v.t.
N.v.t
nee, wordt gereserveerd voor toekomst om eventuele kosten te kunnen dragen
Nee, omdat er al door heel veel partijen gebruik van wordt gemaakt. Bovendien vernieuwt de huidige locatie de faciliteiten tijdig.
Ja, te duur om voor een avond dit te huren
Ja, Sporthal de Hazelder wordt gesloopt.
ja , wegvallen terrein
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neen
Ja. Het is niet duidelijk of de school blijft bestaan. En het is niet duidelijk wat er in de toekomst met Tappen gebeurt (prive eigendom) wat een
groot effect kan hebben op MEC, het schieten, toneel, volksfeest, etc.
Op het ogenblik niet, cafehouder zelf actief schutter.
Nee, voldoende activiteiten in gebouw, loopt prima.
nvt.
We hebben van de gemeente één toezegging : Als we geen weiland meer tot onze beschikking hebben, zal de gemeente ons helpen zoeken
en dit ondersteunen.
Nee, zie bovenstaande.
Nee. Activiteiten gaat van de accommodatie zelf uit.
voorlopig nog niet
Nee, de sportzaal blijft behouden dankzij de basisschool.
Ja, kan de locatie open blijven.
nee, een perfect gebouw met omgeving. Problemen kunnen zich voordoen door steeds strengere regels voor veiligheid etc, ondermeer bij
schieten en optochten. Dit gaat soms echt te ver. Een gezamenlijke verzekering kan bijvoorbeeld veel oplossen.

2.3 Vaak maken meerdere verenigingen gebruik van een zelfde accommodatie.
Doet u dat ook?

Enkele keuze, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

30

63,8 %

Nee

11

23,4 %

N.v.t.

6

12,8 %

30 (63,8%)
11 (23,4%)
6 (12,8%)
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2.4.1 Biedt gezamenlijk gebruik van een accommodatie voor uw vereniging ook
mogelijkheden?

Enkele keuze, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Voor ons niet van toepassing.

32

68,1 %

Op dit moment nog niet, maar in de nabije toekomst wel.

4

8,5 %

Op korte termijn is het dringend gewenst.

0

0%

Zijn bereid om mee te werken aan toekomstige lokale oplossingen.

7

14,9 %

Is of wordt een thema in onze buurt voor het komende jaar/ jaren.

4

8,5 %

32 (68,1%)
4 (8,5%)
0%
7 (14,9%)
4 (8,5%)
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2.4.2 Hebt u zelf voorstellen wat accommodaties betreft in uw eigen directe
omgeving?

Tekst antwoord, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Nee geen voorstellen.
Eventueel in de voetbal kantine
(2x) n.v.t.
(3x) Nee.
(6x) Nee
?
(10x) nee

Een ruimte die door vrijwilligers gerund wordt en dus niet te duur is zou fijn zijn.
Wij werken hard aan een toekomstplan
Nvt.
In het Woold is een uitstekende verenigingsvoorziening.
(3x) neen
Dat het belangrijk is voor jong maar vooral voor oud dat er een sportzaal blijft in het dorp Meddo
nee, huidige accommodatie voldoet.
wij als vereniging kunnen naar een andere zaal
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MULTIFUNCTIONEEL VERENIGINGSGEBOUW
weten zo niets
Verenigings gebouw Emma, voor veel doeleinden geschikt.
N.v.t
(3x) nvt
geen
Een multifunctionele ruimte waar ook andere verenigingen gebruik van kunnen maken.
Mogelijk het gebruik van de school voor een aantal activiteiten.
Momenteel niet van toepassing, misschien heel ver in toekomst in ver. gebouw Wilhelmina, of ander cafe??
Wij zijn de grootste club van Winterswijk met 6 ha. showterrein en 10 ha.parkeer en opslagterrein, dit zoekt verder niemand.
Niet te snel sluiten, wel efficiënt gebruiken
N.v.t.

3.1 Heeft u problemen om voldoende bestuursleden te krijgen?

Enkele keuze, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

19

40,4 %

Nee

21

44,7 %

N.v.t.

7

14,9 %
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7 (14,9%)
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

3.2 Heeft u problemen om voldoende vrijwilligers voor andere taken te krijgen?

Enkele keuze, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

12

25,5 %

Nee

27

57,4 %

N.v.t.

8

17,0 %

12 (25,5%)
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8 (17,0%)
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3.3.1 Werving van “bestuursleden/kaderleden” is een zaak van elke vereniging zelf.
Is een gezamenlijke aanpak in uw buurtschap gewenst? Voorbeeld: een
gezamenlijke promotie om bestuurders te vinden?

Enkele keuze, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

5

10,6 %

Nee

24

51,1 %

N.v.t.

18

38,3 %

5 (10,6%)
24 (51,1%)
18 (38,3%)
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3.3.2 Heeft u ideeën hiervoor?

Tekst antwoord, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Nee geen ideeën hiervoor.
Neen
(10x) nee
(2x) Nee.

Een gezamenlijke promotie werkt niet, de bestuurs, cq. kaderleden dienen vanuit de vereniging te komen. Bij voldoende aanwas/constant
blijven van leden aantal lukt dat meestal wel. Het begint dus met nieuwe leden werven.
(2x) ?
Elke vereniging zoekt op zijn eigen terrein. Je wordt bestuurslid van een vereniging waar je hart ligt.
Via belangengroepen werven
Nvt
Geen
als bestuur en commissieleden laten zien wat je doet, en het plezier dat je hebt overbrengen op de intekenaars
(3x) Nee
nvt
NEE
geen ideeen
Dat mensen weten waar zij terecht kunnen, en zich hier ook kunnen melden voor vrijwilligers werk of bestuur functie.
Het is per vereniging zo anders wat er gevraagd wordt. Je zou mensen persoonlijk kunnen vragen of een advertentie plaatsen in Meddo
Magazine.
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n.v.t.
N.v.t
huidige aanpak werkt voor ons
Ik denk dat naast de werving ook een andere factor wellicht een optie kan zijn: korte cursussen of workshops voor voorzitter, secretaris of
penningmeester.
Hulp bij het maken van beleidsplannen. ledenadministratie, financiële boekhouding bijvoorbeeld.
n.v.t
neen
geen
Lijkt me een moeilijke opgave i.v.m. de diversiteit van taken die bestuursleden uitvoeren bij verschillende organisaties.
Het interessanter maken voor "jongeren". Zelf ben ik 31 en wanneer ik mensen onder de 40 benader krijg ik vaak als reactie dat
leden/vrijwilligers te oud zijn en ze de aansluiting missen.
Toch in eigen vereniging zoeken, ook al vergrijst deze.
neenee
Een goed bestuurder hoeft geen liefde voor de hobby te hebben
elke organisatie moet zelf zorgen voor doorstroming en dus vernieuwing. Maak het nieuwe bestuursleden niet te moeilijk maar vooral leuk om
mee te doen.
Niet direct.
N.v.t.
sorry, moeilijke zaak

3.4.1 Een landelijk trend is dat vrijwilligers nog wel te krijgen zijn voor een
tijdelijke functie in bijvoorbeeld een (tijdelijke) werkgroep, maar niet in een
structurele bestuursfunctie. Deelt u die mening?

Enkele keuze, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

27

57,4 %

Nee

13

27,7 %

N.v.t.

7

14,9 %
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7 (14,9%)
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

25

De Winterswijkse aanpak - geef ons gebied de gereedschappen

3.4.2 Heb u voorstellen hoe u het zou willen oplossen in uw eigen buurt of met alle
buurtschappen samen?

Tekst antwoord, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Nee geen voorstellen.
neen
(14x) nee

Op dit moment niet van toepassing binnen onze vereniging.
??
(2x) ?
Geen standaard bestuur indeling. Voorzitter/secretaris/penningmeester. Maar takenpakket maken en verdelen onder bestuursleden wat past
bij de persoon. En meer commissie bij de leden leggen. Zo ontlast je het bestuur. Bestuur een coachende rol.
Doordat mensen langer door moeten werken vergt dit ook meer van de bestuurders .Als mensen eerder met pensioen konden zou men ook
eerder berijd zijn om vrijwilligers werk te doen. Ook zetten zich dan meer mensen in om de bestuursplekken op te vullen.
Nvt
Blijft eerst de benadering / invulling / taak van elk bestuur .
(4x) Nee
(2x) (3x) nvt
GEBEURT AL IN DE VORM VAN DE BSV
Zien voldoende personen erbij te betrekken, taken te kunnen delen. Hierdoor blijft het voor een ieder te behapstukken.
N.v.t
Platform waar iedeen kunnen worden uitgewisseld of overeenkomstige problemen kunnen worden besproken.
n.v.t
St. Rommelmarkt vraagt verenigingen die een uitkering/bijdrage vragen, vrijwilligers te leveren voor de organisatie van de Rommelmarkt
werkgroep vrijwilligers alleen voor een bepaald project inzetten
Neen, trouwens dit systeem met tijdelijke werkgroep werkt ook wel.
???
Maak het allemaal wat losser op bijeenkomsten, zorg wel voor een goede structuur op de achtergrond
Niet direct.
N.v.t.
Nee.
Mensen persoonlijk benaderen.
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4.1 Bent u een financieel gezonde vereniging?

Enkele keuze, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

45

95,7 %

Nee

0

0%

Weet niet

2

4,3 %

45 (95,7%)
0%
2 (4,3%)
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4.2 Wat zijn dan uw verwachtingen voor de nabije toekomst?

Meerkeuze, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Positief

34

72,3 %

Negatief

6

12,8 %

Uw reactie:

18

38,3 %

34 (72,3%)
6 (12,8%)
18 (38,3%)
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We zijn gematigd positief, maar wel kritisch naar de toekomst voor wat betreft de financiën.
wel zullen we creatief moeten blijven om de bezoekers te boeien
Gematigd positief
omdat er geen jongere aanwas komt is over tich jaren toch einde vereniging
terug loop aantal kinderen
Geen nadelige aspecten bekend.
Positief en negatief. Elk jaar is het moeilijk om de begroting rond te krijgen.
n.v.t.
Door teruglopende ledenaantallen en minder bereidheid om te sponsoren wordt het moeilijker
Minder animo voor de kerstviering
afvoer kosten niet verkochte goederen zet opbrengst onder druk
We merken wel dat we vaker verzoeken krijgen een financiële bijdrage te leveren
We proberen reserve op te bouwen, want zijn afhankelijk van het weer
De crisis is geleidelijk aan het voorbij gaan, daardoor trekt de economie gelukkig weer aan.
Speelt hier niet.
nu ondersteund het volksfeest Winterswijk de wagenbouwers nog voldoende
Het zal minder worden, door minder leden. Daardoor hogere uitgaven en lagere inkomsten
erg veel betrokkenheid

4.3 Organiseert u speciale activiteiten om “geld in te zamelen”? Indien ja, welke?

Tekst antwoord, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Nee.
We organiseren ieder jaar een menmarathon
(8x) nee

De commerciële activiteiten zoals feesten, partijen en eigen activiteiten (oa. discoavonden enz.) zijn hiervoor bedoeld.
Niet direct maar wij verzorgen wel af en toe activiteiten die de kas ten goede komt.
De verkoop van zelf gebakken pannenkoeken tijdens de jaarlijkse oldtimershow in Meddo
Een loterij tijdens onze eigen optredens.
We organiseren zelf thema dagen zoals wol, appel en hout-dag en verder helpen wij andersen met het realiseren van hun evenementen b.v.
fietsvierdaagsen, streekfestival eibergen en evenementen in den lande
(5x) Nee
We nemen deel aan de "zwerfvuilacties" die door de Gemeente Winterswijk worden georganiseerd. Verder vragen we tijdens optredens om
vrijwillige giften.
Sporadisch. Participeren / nemen deel aan lokale Rommelmarkt etc.
momenteel niet, in het verleden schietconcoursen.
n.v.t.
zwerfvuilactie
nee, niet noodzakelijk om de vereniging gaande te houden
NEE
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Ja, organiseren van.
- buiten disco 18+
- bandjes avond, voor jong en oud.
- fietsvierdaagse, organiseren van halteplaats. Aanbieden van hapje en drankje. Ed.
zwerfvuil inzamelen, werken bij de zwarte cross
Elk half jaar houden wij een oud ijzer actie. Elke maand halen wij bedrijfspapier op, elk jaar onze donateursactie en op 30 december bakken
onze dames van het comité oliebollen.
Sinterklaas actie, Donateurs actie, Paasactie
N.v.t
Autocross, keiwandeling, keiloop, vriendenloterij, kerstaktie
Gebruikelijke zaken als muziek maken tegen vergoeding maar ook hand- en spandiensten bij Steengroeve theater of Zwarte cross bijvoorbeeld
en deur-aan-deur acties
zwerfvuilacties
Onze jaarlijkse clubshow.
Vrijwilligerswerk bij Stichting Mensport Winterswijk
Rommelmarkt
neen
N.v.t.
Ophalen van zwerfvuil
Neen, in principe niet nodig
(2x) nvt
Nee, we houden ons zelf de broek op.
Ja. We doen mee aan evenementen als Slag Om Grolle, daar leveren we vrijwilligers voor.
Ja, Actie Kerkbalans. Rommelmarkt
nee, alleen specifiek tijdens het feest zelf

4.4 Zou u (meer) activiteiten willen organiseren om “geld in te zamelen”? Indien ja,
welke?

Tekst antwoord, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
(2x) Nee.
Neen
(13x) nee

Goede ideeën om geld in te zamelen met nieuwe activiteiten zijn altijd welkom.
(4x) Nee
ja, maar welke? Dat is weer lastig om te beantwoorden.
Een activiteit die door de hele buurtschap wordt gedragen . Samen iets doen verbind een buurtschap.
Thema dagen nog meer uitbuiten, Plant, oogst of dorsdagen.Thema's rondom ons voedsel belichten
(2x) N.v.T.
Ja.
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(3x) neen
ja,maar geen van de leden is geinterresseerd
evt concours
NEE
Nvt.
Misschien. Maar op dit moment nog geen idee wat.
N.v.t
nee, men wordt al overvoert met allerlei akties
Ja, dingen aan de man brengen. Maar er is al veel opd at gebied.
?
n.v.t
n.v.t.
Nee, omdat dit nog niet nodig is.
(2x) nvt
Nee, Oldtimerfestival Meddo is meer dan genoeg voor een vrijwilliger die daarnaast ook nog werkt
Zie bovenstaand.
Nog niet, maar indien nodig dan wel.

5.1. Hoe is het met de betrokkenheid in uw omgeving bij het vrijwilligerswerk
algemeen?

Meerkeuze, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Is gelijk aan voorgaande perioden.

25

53,2 %

Neemt toe.

1

2,1 %

Neemt af.

14

29,8 %

N.v.t.

6

12,8 %

Uw reactie;

9

19,1 %

25 (53,2%)
1 (2,1%)
14 (29,8%)
6 (12,8%)
9 (19,1%)
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vergrijzing
Mensen zijn deels gedwongen tot o.a. mantelzorg. Men heeft minder tijd voor andere zaken.
mensen zijn te druk,mede door socialemedia
Geen tijd, geen zin of verhuizen
komt vaak op dezelfde personen terecht
Geen idee, betrokkenheid is het grootst bij 60-plussers, maar deze hebben mogelijk ook meer tijd
Redelijk , maar wel voor eigen liefhebberij, anders nauwelijks
Al wordt het soms wel wat lastiger om mensen te krijgen.
door studie en werk buiten Winterswijk en druk druk druk

5.2 Betrokkenheid stimuleren? S.v.p. aankruisen

Meerkeuze, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Betrokkenheid stimuleren moet elke vereniging zelf doen.

26

55,3 %

Combinaties in activiteiten kan per groep bv sport of muziek.

8

17,0 %

Betrokkenheid stimuleren moet je buurtschap breed aanpakken.

20

42,6 %

Betrokkenheid moet via de sociale media.

12

25,5 %

N.v.t.

6

12,8 %

26 (55,3%)
8 (17,0%)
20 (42,6%)
12 (25,5%)
6 (12,8%)
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5.3 Hebt u nog andere voorstellen om de betrokkenheid te stimuleren?

Meerkeuze, Antwoorden 46x, onbeantwoord 1x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Per vereniging afzonderlijk.

11

23,9 %

Per buurtschap samen.

15

32,6 %

Regionale / gemeentelijke aanpak.

8

17,4 %

Uw reactie;

22

47,8 %

11 (23,9%)
15 (32,6%)
8 (17,4%)
22 (47,8%)
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De verenigingsband/sfeer maakt of leden zich betrokken voelen. Een verplichtend karakter werkt niet.
(3x) nee
Elk initiatief om verenigingswerk onder de aandacht te brengen / te promoten, juichen we toe!
Door je als buurtschap[ zelf te profileren en dat kan je ook als gemeente of regio
minder verenigingen steunen,dus leden kunnen nog maar lid zijn van een vereniging
nvt
De saamhorigheid/betrokkenheid stimuleren, is ook wel iets wat moet ontstaan er moet zijn.
n.v.t.
Aankondiging en goede spreiding/planning van acties via centrale plek.
In samenwerking met plaatselijke andere kleindiersportvereningingen.
Vrijwilligersmarkt organiseren?
Informeren van mensen dmv een "leuke" folder over vrijwilligerswerk en de voordelen hiervan
Mensen benaderen
uitstraling.
Nee men wil alleen iets doen voor eigen hobby
Gewoon aan de slag en niet te veel over onderwerpen als dit vergaderen
Geen.
N.v.t.
Nee.
gezamenlijke buurtschappen
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6.1 Wat zijn uw ervaringen met betrekking tot de inzet/deelname van jongeren bij
uw vereniging?

Meerkeuze, Antwoorden 46x, onbeantwoord 1x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Positief

30

65,2 %

Negatief

5

10,9 %

Verwoord uw eigen ervaring;

24

52,2 %
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5 (10,9%)
24 (52,2%)
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De meeste jeugd wil wel af en toe meehelpen en doen aan activiteiten dus de wil is er nog wel.
De opruimaktie van WCL of het opzetten van een kerstboom in de buurt.
Boerengoed betrekt scholieren bij zijn activiteiten en zijn daar positief over( M.A.S. stages)
We vinden geen aansluiting bij jongeren in de buurtschap. Als ze eens wisten hoe cool koorzang is!
Wij hebben in Meddo Elbekurkie
Niet van toepassing
(2x) nvt
niet van toepassing omdat er bij een biljartvereniging een leeftijdsgrens bestaat
Organiseren jongeren disco, met jeugd bestuur.
Jongeren zijn altijd bereid bij ons om iets te doen voor de vereniging.
(2x) n.v.t.
Bij ons n.v.t. Er zijn geen jongeren die een recreatie bedrijf hebben
weinig jeugd tussen de 13 - 25 jaar komen op de kerstviering
Jongeren zijn actief maar hebben te veel andere verplichtingen elders.
medewerking jongerencentrum Elbekurkie optimaal.
speelt niet bij onze werkgroep
Ze zijn te druk met school/werk, sport en vrienden en het is niet interessant genoeg
Wel positief over jongeren, helaas kost het veel moeite om ze bij de vereniging te houden
NVT
niet zozeer van toepassing
N.v.t.
zijn actief betrokken bij de bouw

33

De Winterswijkse aanpak - geef ons gebied de gereedschappen

6.2.1 Eigen home. Het is duidelijk dat jongeren, net als ouderen, graag samen
komen om elkaar te ontmoeten, elkaar te informeren en om samen de vrije tijd
invulling geven. Het ontbreekt de jongeren vaak aan geld en aan de mogelijkheden
(accommodaties) om vaker bij elkaar te komen. Een alternatief is dan de inrichting
van een keet. Dient er meer gedaan te worden om ontmoetingsplekken voor
jongeren te bevorderen?

Enkele keuze, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

21

44,7 %

Nee

7

14,9 %

Weet niet

19

40,4 %

21 (44,7%)
7 (14,9%)
19 (40,4%)
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6.2.2 Zo ja, wat zijn uw concrete voorstellen en ideeën? (wat en door wie).

Tekst antwoord, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x

Ik heb nee ingevuld omdat ik denk dat de jeugd zelf wel plekken vind. Jeugd die zelf een plek gevonden heeft heeft bij het vinden van een plek
waarschijnlijk daar van geleerd.
De controle is soms wel eens een te streng door de overheid
"keten" in het buitengebied toestaan en op passende wijze controleren en jeugd bijstaan in positieve status in buitengebied. hou ze in het
gebied i.p.v. ze naar de stad te jagen.
Nvt.
??
Wij hebben in Meddo de jongerenvereniging Elbekurkie, zij hebben een eigen "honk" en organiseren o.a. het jaarlijkse vuurfestival. Daar
kunnen andere gemeentes nog een voorbeeld aan nemen.
Wij hebben een jongerencentrum waar veel gebeurd. Daar gebeurd veel..
Keten ,indien gecontroleerd door bv ouders zijn geen verkeerde opzet. Laat de jongeren een plek bepalen en ga ze niet te veel afnemen.
Verboden leid juist tot verzet.
weet het niet!!!!!
Via eigen plek jongeren meer in contact brengen met cultureel erfgoed
(4x) nvt
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Faciliteer een verwarmbare droge ruimte die door jongeren zelf gerund kan worden. Beperk toezicht tot een minimum.
Wat er al is de ruimte blijvend geven. Eigen initiatieven van jongeren ondersteunen.
(3x) n.v.t.
In Meddo is een jongerenvereniging Super actief bezig
Daar moeten toch echt de jongeren zelf invulling aan geven!!!
evt keet
MULTIFUNCTIONEEL VERENIGINGS GEBOUW
(2x) geen idee
Zover mij bekend is dit in onze buurschap al zo, hokken zijn er.
De jongeren ontmoeten elkaar en komen ook gewoon thuis, en ook in de keten.
Stimuleer jongeren, desnoods met financiele ondersteuning bij het inrichten van een keet, die aan wettelijke regels voldoet
(2x) geen
Gebruik hier onze verenigings gebouwen voor in het buitengebied om dingen te organiseeen voor jongeren
Een centrale ontmoetingsplek voor jongeren?
?
drankketen meer normaliseren
jeugd zelf initiatief nemen, met ondersteuning
De gemeente zou kunnen bijdragen qua ruimtes, wellicht in de vorm van panden/ruimtes die nu leegstaan.
Sportactiviteiten organiseren of familieactiviteiten voor jong en oud.
Hier buitenaf denk ik dat de jongeren zich wel zullen redden.
Jongeren zelf laten invullen, hooguit ondersteunen.
Jongeren hun gang laten gaan . Dan gebeuren er minder gekke dingen en geen bemoeienis van allerlei instanties.
In Meddo draait Elberkurkie. Goed voorbeeld.
(3x) N.v.t.
weet niet
Geen
keten toestaan, laagdrempelig in vereniging gebouwen activiteiten organiseren.
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7.1 Bent u op de hoogte van de inzet van uw eigen belangengroep?

Enkele keuze, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

40

85,1 %

Nee

1

2,1 %

N.v.t.

6

12,8 %

40 (85,1%)
1 (2,1%)
6 (12,8%)
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

7.2 Heeft u als vereniging of club contacten met uw belangengroep?

Meerkeuze, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

31

66,0 %

Nee

6

12,8 %

N.v.t.

9

19,1 %

Wat zijn uw wensen en/of reacties?

6

12,8 %

31 (66,0%)
6 (12,8%)
9 (19,1%)
6 (12,8%)
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wij zijn een belangengroep
Woolds Belang heeft minimaal contact met ons maar we ondersteunen hun activiteiten van harte!
Volgens mij hebben wij weinig contact. Maar weten we wel waar we terecht kunnen.
Geen zaken dubbelop doen
Wij twee keer per jaar in contact met het Meddos Belang.
Wij weten de weg te vinden naar de belangengroep in Meddo. De lijntjes zijn kort.
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7.3 Bent u op de hoogte van de samenwerking van de belangengroepen in het
buitengebied van Winterswijk via de nieuwe stichting Buurtschappenvisie (BSV)?

Enkele keuze, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

38

80,9 %

Nee

9

19,1 %

38 (80,9%)
9 (19,1%)
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7.4 Leest u de periodieke nieuwsbrief van uw buurtschap?

Meerkeuze, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

35

74,5 %

Nee

6

12,8 %

N.v.t.

4

8,5 %

Eventuele opmerkingen

4

8,5 %

35 (74,5%)
6 (12,8%)
4 (8,5%)
4 (8,5%)
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Zelf woon ik in Winterswijk en niet in de buurtschap, zie dan ook geen "post" of iets dergelijks.
misschien een site wie voor alle buurtschappen gelijk is zelfde opzet
Volgens mij krijgen wij hem niet op mail, dus lees ik hem niet.
Soms maar heeft voor onze club minder toegevoegde waarde, omdat onze leden uit de hele Achterhoek ko
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7.5 De belangengroepen zoeken ook naar een juiste aanpak voor de leefbaarheid
van uw gebied. Wat zijn of worden de belangrijkste taken van uw
belangengroepering in de komende jaren? Hier zijn meerdere antwoorden
mogelijk.

Meerkeuze, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Doorgaan met huidige aanpak om leefbaarheid te bevorderen.

35

74,5 %

Alleen coördineren van algemene ontwikkelingen in en rond een buurtschap.

4

8,5 %

Informeren van bewoners over diverse ontwikkelingen in de buurtschappen.

26

55,3 %

Promoten en stimuleren van het bespreekbaar maken van onderwerpen.

20

42,6 %

Mogelijkheden voor wonen en werken in het buitengebied stimuleren.

26

55,3 %

Algemene promotie voor de verenigingen coördineren.

11

23,4 %

Hebt u tips of wensen?

5

10,6 %

35 (74,5%)
4 (8,5%)
26 (55,3%)
20 (42,6%)
26 (55,3%)
11 (23,4%)
5 (10,6%)
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Met de regionale kranten kun je veel aan promotie doen. Zij moeten finan. lage mogelijkheden bieden
nvt
geen
N.V.T.
N.v.t.
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8.1.1 Bent u op de hoogte van de activiteiten van WCL (kent u bijv. de website
www.wclwinterswijk.nl)?

Enkele keuze, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

33

70,2 %

Nee

14

29,8 %

33 (70,2%)
14 (29,8%)
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100%

8.1.2 Indien ja, bent u ook op de hoogte van de mogelijkheden via WCL?

Enkele keuze, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

23

48,9 %

Nee

24

51,1 %

23 (48,9%)
24 (51,1%)
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8.2 Kent u het WCL-Gebiedsloket? Het e-mailadres (gebiedsloket@winterswijk.nl)
voor vragen die over het Winterswijkse buitengebied gaan?

Enkele keuze, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

20

42,6 %

Nee

27

57,4 %

20 (42,6%)
27 (57,4%)
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8.3 Extra informatie; heeft u behoefte om meer informatie over WCL

Enkele keuze, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

12

25,5 %

Nee

22

46,8 %

Geen interesse / n.v.t.

13

27,7 %

12 (25,5%)
22 (46,8%)
13 (27,7%)
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9.1 Wensen

Tekst antwoord, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Geen wensen
De gemeente financieel iets meer over de de brug zou willen komen in deze financiële moeilijke tijd
n.v.t.
De telefoonmast moet er z.s.m. komen met daarbij de aanleg van de glasvezel. Dit is essentieel voor het behoud van de leefbaarheid, toerisme
en dus daarbij ook werkgelegenheid in deze omgeving.
??
?
Alle extra activiteiten buiten de vereniging om kost weer extra tijd. Veel leden en bestuursleden hebben meerdere verenigingen vaak ook
meerdere bestuursbaantjes. Probeer extra taken te beperken.
Een ontmoetingsplek voor ouderen/jongeren. Woningbouw voor jongeren Jongeren en buitengebied MBV acties beter verbinden.
(8x) geen
Eigen Home dat ook gebruikt kan worden door anderen met een zelfde doelstelling te faciliteren in gebruik ervan. Eigen plek geeft eigen
"smoel" wat herkenbaarheid vergroot en ook de aantrekkingskracht voor vrijwilligers. Positieve hulp van gemeente
(2x) nvt
Neuh, eigenlijk niet!
Maar mochten de mannen onder u nog interesse hebben om te komen zingen, laat hen niet schromen maar op woensdags naar de
Harmienehoeve komen (zeer haalbaar)!
werken al via WCL . Dus op dit moment geen voorstellen / wensen
(2x) (2x) Nee
meer promoten
Gaarne aanpassing secretariaat.
(2x) NVT
40

De Winterswijkse aanpak - geef ons gebied de gereedschappen
Dat wij de kinderen kunnen blijven opvangen voor de buurtschappen.
Vereniging Gebouw Emma, energie neutraal worden. Onderhoud goed uit te kunnen blijven voeren. Is uitstraling van het gebouw.
(2x) nee
Onze wens is om het buiten pgebied van Winterswijk te respecteren en te het prachtige cultuur landschap te behouden. Dit is voor ons als
recratie en de toeristen erg belangrijk.
Op de hoogte worden gehouden van de uitkomsten van deze enquete en eventuele vervolgacties.
Een accommodatie die voor onze vereniging past maar wat ook voor andere verenigingen toepasselijk is.
-"mobiele"(jeugd) bibliotheek
-Als school maken we regelmatig gebruik van gastdocenten. Een lijst aanleggen waarop vrijwilligers staan die over een hobby/beroep enz op
school willen vertellen e/o iets met de leerlingen willen doen?
Ook al is het lastig haalbaar wil ik het toch noemen. Miste heeft weinig woningen die betaalbaar zijn voor jonge gezinnen. Als deze zich
vestigen in Winterswijk bouwen de kinderen daar alles op wat het lastiger maakt terug te keren naar de buurtschap
De vroegere Kottense band is er eigenlijk niet meer, dit zou beter moeten. We proberen veel contact te krijgen met nieuwe bewoners, en ze
voor onze cultuur belangstellend te maken, maar dit lukt sporadisch.
???
Alle inwoners zijn positief over Winterswijk en dragen dat uit. Het is plezieriger voor de mensen die hier wonen en het heeft een gastvrije
uitstraling naar mensen die hier op bezoek komen.
Geen.
N.v.t.
dat de club het voor de wind blijft gaan
Nee.
Geen
Voor ons is een goede verzekering van de activiteiten van belang. Zodat we zonder problemen activiteiten kunnen organiseren zonder claims
etc.

9.2 Voorstellen

Tekst antwoord, Antwoorden 47x, onbeantwoord 0x
Geen voorstellen
geen idee
n.v.t.
Nvt.
??
?
Houd extra werk zoveel mogelijk beperkt zodat de inzet zoveel mogelijk bij de eigen vereniging kan blijven
Ruimte om dit te realiseren (vergunningen ed) Subsidie op woningen voor jongeren ISM met jongerenorganisaties en scholen,meerdere
activiteiten bedenken en uitvoeren
(9x) geen
Wij werken aan een toekomstplan maar dat is nog te prematuur voor publiciteit.
nvt
Nvt
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(3x) Geen
(2x) (2x) Nee
als er iets georganiceert word meer pers
Wij zijn bij toeval in Meddo terecht gekomen en zijn geen club die de belangen van het Winterswijkse cultuurgebeuren behartigen.
We zullen daarom geen beroep op de gemeente doen.
(2x) NVT
huizen goedkoper
Informatie avond, reeds in de planning. Kijken wat en of het haalbaar is.
(3x) nee
Geen windmolens in Winterswijk. Laten we er met z'n allen voor zorgen dat het buiten gebied van Winterswijk nog echt stil en donker blijft.
Wellicht meer informatievoorziening via sociale media?
Knap een leegstaande fabriekshal op en maakt deze geschikt voor diverse activiteiten, zoals Kleindiertentoonstellingen, rommelmarkten,
muziekvoorstellingen, enz.
x
Bij nieuwbouw kleinere woningen bouwen en het stimuleren van het verbouwen van bestaande woningen tot dubbele woningen.
Nieuwe bewoners actief betrekken met alles wat er reilt en zeilt in de buurtschappen.
???
Zie bovenstaande. Maak dat ook waar. Promoot het ook digitaal o.a. via de social media
Geen.
Nee.
in lijn van hierboven, gezamenlijke verzekering voor alle volksfeesten
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Instellen de enquete
Vragen per pagina

Meerdere

Laat meerdere indieningen toe?

Laat terug op eerdere vragen?

Vraagnummers weergeven?

Willekeurige vraag volgorde?

Toon voortgangsbalk?

Notificaties ontvangen per e-mail?

Wachtwoordbeveiliging?

IP restrictie?
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Laatste antwoord
De Winterswijkse aanpak - geef ons gebied de gereedschappen
Geachte Heer / Mevrouw,
Dank u voor ons te bezoeken.
Door het invullen van deze 5-10 minuten durende enquête, helpt u om de beste resultaten te behalen.

Naam vereniging, club of instantie:

Secretariaat:

Adres / Postcode:

Soort vereniging:

Huidig aantal leden: aantal leden van 1-25 jaar, aantal leden van 26-50 jaar en aantal leden van 50
jaar en ouder

Is uw vereniging aangesloten bij een lokale, regionale of landelijke organisatie en zo ja, welke?
Bij onderstaande vragen wordt met u / uw; uw vereniging bedoeld. Meerdere antwoorden per item zijn soms mogelijk.
1. DE LEDEN
Eerst een aantal vragen over uw leden. Wat zijn uw verwachtingen voor de toekomst?
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1.1 Als u naar uw directe omgeving kijkt en de ontwikkelingen van de laatste jaren bekijkt, wat zijn dan
uw verwachtingen voor de nabije toekomst? – het aantal leden zal afnemen – het aantal leden zal wel
gelijk blijven – het aantal leden zal toenemen. Wat is de (verwachte) reden voor een eventuele af of
toename?

1.2 Werving is altijd belangrijk voor een vereniging. Werft u actief?
Ja, wij werven altijd al binnen onze eigen gemeenschap.
Ja, wij zijn ook actief buiten onze gemeenschap.
Nee, wij hebben geen werving nodig. Men komt vanzelf.
Anders, namelijk
Een aantal algemene vragen.

1.3.1 Samen werven. In elke buurtschap is een Belangengroep actief. Het werven van leden voor
alle verenigingen en clubs in het buitengebied zou ook samen kunnen gebeuren (promotie per
buurtschap !)
Ja, wij zullen meedoen aan een eventuele lokale promotie
Nee, wij zullen niet mee gaan doen
N.v.t.

1.3.2 Waarom zou u wel/niet mee willen doen?

1.4 Basisscholen. Ziet u voor de basisscholen een functie weggelegd om de jongeren te informeren
over het sociaal-maatschappelijk verenigingsleven in hun omgeving?
Ja
Nee
N.v.t.

1.5.1 De gemeente en de politiek vinden dat vrijwilligerswerk belangrijk is voor de lokale
samenleving. Moeten er meer concrete activiteiten en ondersteuning van de gemeente komen?
Ja
Nee
Geen mening

45

De Winterswijkse aanpak - geef ons gebied de gereedschappen

1.5.2 Hebt u concrete voorstellen wat de lokale overheid (extra) zou kunnen of moeten doen voor het
totale vrijwilligerswerk in onze gemeente?
2. ACCOMMODATIES
Het gebruik van accommodaties verschilt nog al. Het zal dus per vereniging ook verschillen hoe de toekomst er uit gaat zien. Men is vaak daarbij afhankelijk
van anderen. Sluit een café of zalencentrum dan heeft dat vaak directe gevolgen voor bijvoorbeeld een biljartclub of schietvereniging. Er komen door de
vergrijzing andere zaken om de hoek kijken. Zoals; straks moeten minder mensen wel meer gaan betalen voor het gebruik van hun accommodatie. Is dat
wel haalbaar? Een voorbeeld: In de Betuwe wil een kleine kern een vijftal accommodaties sluiten om over vijf jaar één gezamenlijke accommodatie te
hebben en zij dus minder gevoelig zijn voor sluiting en/of ﬁnanciële problemen. Deze vragen gaan over het gebruik van bestaande accommodatie in uw
kern en uw wensen voor de toekomst.

2.1 Accommodatie: van welke accommodatie maakt u thans gebruik?
Van een verenigingsgebouw in eigen omgeving.
Van een Café of (privaat) zalencentrum.
Van een eigen sportaccommodatie (met kantine).
Van een accommodatie buiten onze eigen gemeenschap.
Van een sport accommodatie (binnen – buitensport) buiten onze gemeenschap.
Anders, namelijk

2.2 De toekomst algemeen: verwacht u problemen wat betreft uw huidige accommodatie voor de
toekomst? Indien ja, welke? Indien nee, waarom niet?

2.3 Vaak maken meerdere verenigingen gebruik van een zelfde accommodatie. Doet u dat ook?
Ja
Nee
N.v.t.

2.4.1 Biedt gezamenlijk gebruik van een accommodatie voor uw vereniging ook mogelijkheden?
Voor ons niet van toepassing.
Op dit moment nog niet, maar in de nabije toekomst wel.
Op korte termijn is het dringend gewenst.
Zijn bereid om mee te werken aan toekomstige lokale oplossingen.
Is of wordt een thema in onze buurt voor het komende jaar/ jaren.

2.4.2 Hebt u zelf voorstellen wat accommodaties betreft in uw eigen directe omgeving?

46

De Winterswijkse aanpak - geef ons gebied de gereedschappen

3. BESTUREN
Er is een tendens waarneembaar dat mensen minder tijd willen of kunnen besteden aan vrijwilligerswerk. Voor de ene vereniging zal het zoeken naar
kandidaten voor een bestuursfunctie eenvoudig zijn, voor een andere vereniging of instelling soms heel moeilijk. Een aantal vragen over het besturen.

3.1 Heeft u problemen om voldoende bestuursleden te krijgen?
Ja
Nee
N.v.t.

3.2 Heeft u problemen om voldoende vrijwilligers voor andere taken te krijgen?
Ja
Nee
N.v.t.

3.3.1 Werving van “bestuursleden/kaderleden” is een zaak van elke vereniging zelf. Is een
gezamenlijke aanpak in uw buurtschap gewenst? Voorbeeld: een gezamenlijke promotie om
bestuurders te vinden?
Ja
Nee
N.v.t.

3.3.2 Heeft u ideeën hiervoor?

3.4.1 Een landelijk trend is dat vrijwilligers nog wel te krijgen zijn voor een tijdelijke functie in
bijvoorbeeld een (tijdelijke) werkgroep, maar niet in een structurele bestuursfunctie. Deelt u die
mening?
Ja
Nee
N.v.t.

3.4.2 Heb u voorstellen hoe u het zou willen oplossen in uw eigen buurt of met alle buurtschappen
samen?
4. FINANCIËN
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4.1 Bent u een financieel gezonde vereniging?
Ja
Nee
Weet niet

4.2 Wat zijn dan uw verwachtingen voor de nabije toekomst?
Positief
Negatief
Uw reactie:

4.3 Organiseert u speciale activiteiten om “geld in te zamelen”? Indien ja, welke?

4.4 Zou u (meer) activiteiten willen organiseren om “geld in te zamelen”? Indien ja, welke?
5. BETROKKENHEID
Voor het in stand houden van verenigingen en accommodaties is de betrokkenheid van de leden / inwoners van uw buurtschap belangrijk. De tijden
veranderen. De centrale vraag is of de bewoners nog wel betrokken zijn met wat er in hun eigen buurtschap gebeurt.

5.1. Hoe is het met de betrokkenheid in uw omgeving bij het vrijwilligerswerk algemeen?
Is gelijk aan voorgaande perioden.
Neemt toe.
Neemt af.
N.v.t.
Uw reactie;

5.2 Betrokkenheid stimuleren? S.v.p. aankruisen
Betrokkenheid stimuleren moet elke vereniging zelf doen.
Combinaties in activiteiten kan per groep bv sport of muziek.
Betrokkenheid stimuleren moet je buurtschap breed aanpakken.
Betrokkenheid moet via de sociale media.
N.v.t.
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5.3 Hebt u nog andere voorstellen om de betrokkenheid te stimuleren?
Per vereniging afzonderlijk.
Per buurtschap samen.
Regionale / gemeentelijke aanpak.
Uw reactie;
6. JONGEREN (15-25 jaar)
Het interessegebied van jongeren is vaak anders dan van de oudere generaties. Toch zijn er ook prachtige voorbeeld hoe jongeren zich actief inzetten voor
hun eigen leefomgeving (bijvoorbeeld deelname aan de zwerfafval- opruimingsactie).Hoe ervaren we het als buitengebied en wat zijn onze mogelijkheden
en onmogelijkheden. Ook hier zijn wensen / tips en voorstellen welkom.

6.1 Wat zijn uw ervaringen met betrekking tot de inzet/deelname van jongeren bij uw vereniging?
Positief
Negatief
Verwoord uw eigen ervaring;

6.2.1 Eigen home. Het is duidelijk dat jongeren, net als ouderen, graag samen komen om elkaar te
ontmoeten, elkaar te informeren en om samen de vrije tijd invulling geven. Het ontbreekt de
jongeren vaak aan geld en aan de mogelijkheden (accommodaties) om vaker bij elkaar te komen.
Een alternatief is dan de inrichting van een keet. Dient er meer gedaan te worden om
ontmoetingsplekken voor jongeren te bevorderen?
Ja
Nee
Weet niet

6.2.2 Zo ja, wat zijn uw concrete voorstellen en ideeën? (wat en door wie).
7. BELANGENGROEPEN
In (bijna) elke buurtschap is een belangengroep. Elke belangengroep is op zijn of haar wijze actief voor de leefbaarheid van hun gebied / inwoners. Het werk
van de belangengroep is de laatste jaren wel intensiever geworden door o.a. de decentralisatie van overheidstaken.

7.1 Bent u op de hoogte van de inzet van uw eigen belangengroep?
Ja
Nee
N.v.t.
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7.2 Heeft u als vereniging of club contacten met uw belangengroep?
Ja
Nee
N.v.t.
Wat zijn uw wensen en/of reacties?

7.3 Bent u op de hoogte van de samenwerking van de belangengroepen in het buitengebied van
Winterswijk via de nieuwe stichting Buurtschappenvisie (BSV)?
Ja
Nee

7.4 Leest u de periodieke nieuwsbrief van uw buurtschap?
Ja
Nee
N.v.t.
Eventuele opmerkingen

7.5 De belangengroepen zoeken ook naar een juiste aanpak voor de leefbaarheid van uw gebied.
Wat zijn of worden de belangrijkste taken van uw belangengroepering in de komende jaren? Hier
zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Doorgaan met huidige aanpak om leefbaarheid te bevorderen.
Alleen coördineren van algemene ontwikkelingen in en rond een buurtschap.
Informeren van bewoners over diverse ontwikkelingen in de buurtschappen.
Promoten en stimuleren van het bespreekbaar maken van onderwerpen.
Mogelijkheden voor wonen en werken in het buitengebied stimuleren.
Algemene promotie voor de verenigingen coördineren.
Hebt u tips of wensen?
8. W.C.L. (Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk)
Doel van WC L: een bijdrage te leveren aan het behoud, herstel en ontwikkeling van het buitengebied. Binnen de structuur van WC L zijn bijna alle
organisaties vertegenwoordigd die actief zijn in het buitengebied.Er zijn vanuit de WC L ﬁnanciële mogelijkheden om projecten te coördineren, te
ondersteunen en te stimuleren. Bijvoorbeeld; de renovaties van de verenigingsgebouwen, de zwerfvuil-opruimingsactie en de inzamelactie landbouwfolie
worden direct ondersteund door WCL Winterswijk.

8.1.1 Bent u op de hoogte van de activiteiten van WCL (kent u bijv. de website
www.wclwinterswijk.nl)?
Ja
Nee
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8.1.2 Indien ja, bent u ook op de hoogte van de mogelijkheden via WCL?
Ja
Nee

8.2 Kent u het WCL-Gebiedsloket? Het e-mailadres (gebiedsloket@winterswijk.nl) voor vragen die
over het Winterswijkse buitengebied gaan?
Ja
Nee

8.3 Extra informatie; heeft u behoefte om meer informatie over WCL
Ja
Nee
Geen interesse / n.v.t.
9. UW EIGEN WENSEN EN ALGEMENE VOORSTELLEN
Aan het eind van deze enquête willen wij iederevereniging de mogelijkheid geven om zelf (haalbare) voorstellen te doen of algemene wensen kenbaar te
maken. Het mogen voorstellen en wensen zijn op tal van gebieden. In de december nieuwsbrief hebben de Belangengroepen aangegeven, dat meer
samenwerking in het gehele buitengebied van Winterswijk positief is voor de leefbaarheid van ons buitengebied.
Uw positieve voorstellen worden zeker ook in dat kader gewaardeerd.Wat zou u graag in uw omgeving (alsnog) gerealiseerd willen zien?

9.1 Wensen

9.2 Voorstellen

51

