
 

(1) Welke (maximaal 2) zaken lopen er (erg goed) bij jouw vereniging?  

Groep 1: 
- Rooise  Badminton club 
- Cloeck & Moedigh 
- Badmintonclub Schijndel 
- Sportcoach Meierijstad 
- Zephyr 

Stabiel ledenaantal 

 

Financiële situatie is goed verbeterd met de harmonisatie 

 

Fijn om met vrijwilligers een club draaiende te houden 

 

Groep 2 
- Skunk 
- BCS 
- BVS 
- KVS’17 
- Cloeck & Moedigh 

BVS: Voldoende jeugdtrainers => Ieder jeugdteams heeft 2 trainers 

Er zijn nog voldoende vrijwilligers beschikbaar (K&M, BVS, KVS) 

BVS: Er is nog groei van jeugdleden  

BCS: Nieuw bestuur aangetreden 

Voldoende baromzet (K&M, KVS) 

 

Groep 3 
- Skunk 
- TV Hertog Jan 
- Nijnselse ruiters 
- RKVV Erp 
- Honkbalvereniging 

Grote groep vrijwilligers 

Mooie infra, gezonde vereniging, grote groep vrijwilligers 

Clublessen, vrijwilligers 

Goede organisatie, goed gestructureerd 

Leden blijven lang lid of komen na opzegging toch weer terug 

 

Groep 4 
 

Ledenwerving: corona heeft voor bepaalde (buiten)sporten zeker 
voordeel gebracht (vissen, hardlopen, fietsen (o.a. BMX) 

Overleg tussen belanghebbende verenigingen en met Gemeente 
(inzake  nieuwe MFA Kienehoef) 

Groep 5 
Rozenjagers – Eerde 
WEC Voetbal – Wijbosch 
HKC – Kano Rooi 
RKSV Boerdonk – voetbal 
Pauline Donkers  
 

Sjors Sportief (Rozenjagers wordt 75% lid, bij HKC 25%) 

WEC: laten O19 teams spelregelbewijs halen en halen hier nieuwe 
scheidsrechters uit 

WEC: Organisatorisch het bestuur getransformeerd tot een 3 koppig 
bestuur zonder operationele taken. Hele operatie bij commissies 
belegd met mandaat en doelstellingen. Werkt erg goed. 

Bij Rozenjagers heeft +/- 80% van de leden een “rugzakje” 

Groep 6 
TV De Krekel 
Jan van Amstel 
Rozenjagers 
vv Boerdonk 
vv Rhode 

Stabiel ledenaantal 
 

Financieel gezonde verenigingen 
 

Genoeg vrijwilligers voor activiteiten 

 

  



(2) Wat is de grootste belemmering die jouw vereniging ervaart?  

Groep 1 
- Rooise  Badminton club 
- Cloeck & Moedigh 
- Badmintonclub Schijndel 
- Sportcoach Meierijstad 
- Zephyr 

Het vinden van nieuwe vrijwilligers is steeds lastiger 

 

Planning van de sporthallen is onoverzichtelijk en soms niet goed 
geregeld 

 

Beschikbaarheid van zaalruimte (zeker in Veghel) 

 

Groep 2 
- Skunk 
- BCS 
- BVS 
- KVS’17 
- Cloeck & Moedigh 

BVS + BCS: Overgang van jeugd naar senioren vormt vaak struikelblok 
voor de jeugd  

C&M: geen aanwas van ‘jeugd’, waarbij jeugd de leeftijdscategorie 30 
t/m 50 wordt bedoeld (jongste lid is nu 39) 

BVS: het niet kunnen organiseren van leuke activiteiten tijdens corona 
en nu ook na corona blijft het lastig 

BCS: Terugloop van vrijwilligers. Ze haken af 

Het aantrekken van de jeugd blijft achter 

 

Groep 3 
- Skunk 
- TV Hertog Jan 
- Nijnselse ruiters 
- RKVV Erp 
- Honkbalvereniging 

Te weinig jeugdleden, 30 jeugd op een ledenbestand van 520 

Aanwas van nieuwe leden ziet hij als een bedreiging 

Omnipark voortgang in relatie tot de accommodatie 

Ledenwerving 

 

 

Groep 4 
??? 

Coronamaatregelen gedurende de laatste 2 jaren: te weinig 
consistent om echt in te kunnen spelen. 

Voortdurend nieuwe regelgeving en wetten (AVG/VOG, WBTR, UBO), 
zowel door overheid als van de sportbonden. 

Groep 5 
Rozenjagers – Eerde 
WEC Voetbal – Wijbosch 
HKC – Kano Rooi 
RKSV Boerdonk – voetbal 
Pauline Donkers  
 

Vrijwilligers wordt meerdere keren genoemd 

Animo bij clubactiviteiten is nog niet terug op niveau 

Ledenwerving aandachtspunt 

Groep 6 
TV De Krekel 
Jan van Amstel 
Rozenjagers 
vv Boerdonk 
RKSV Rhode 

 
Aanwas jeugdleden 

 
Vrijwilligers die structureel willen helpen/ondersteunen (o.a. trainers 
& bestuur) 

 

  



(3) Wat wordt gemist in de ondersteuning/facilitering vanuit gemeente Meierijstad?  

Groep 1 
- Rooise  Badminton club 
- Cloeck & Moedigh 
- Badmintonclub Schijndel 
- Sportcoach Meierijstad 
- Zephyr 

Het contact met de gemeente loopt moeizaam 

 

Het sleutelbeleid van sporthallen is onpraktisch 

 

Het verdwijnen van de beheerders zorgt voor lastige situaties 

 

Groep 2 
- Skunk 
- BCS 
- BVS 
- KVS’17 
- Cloeck & Moedigh 

Skunk: het rondkrijgen van de trainingsuren => verdeeld over 5 hallen 

 

Ondersteuning m.b.t. vervanging van sportmateriaal (netten, ballen 
etc). Vaak is er of geen geld of het ‘is nog niet aan de beurt volgens de 
planning’ => hier veel flexibeler in zijn! 

 

Onduidelijk waar de gemeente wel voor open staat (o.a. i.r.t. tot 
vervanging sportmateriaal) 

 

Groep 3 
- Skunk 
- TV Hertog Jan 
- Nijnselse ruiters 
- RKVV Erp 
- Honkbalvereniging 

Systeem van zaalhuur digitaliseren. Slechte zalen. Omzet kantine naar 
buurtcentrum. 

Vergunningen duren lang. Procedure intern gemeente vaak niet 
duidelijk. 

Facilitering van oefenterrein. Proces duurt te lang. 

Gemeente moet sneller reageren op vraagstelling. 

Het terugkrijgen van nieuwe velden duurt te lang. 

 

Groep 4 
??? 

Eén loket!! 
Verenigingen moeten teveel zoeken (bij wie voor welke zaken) en 
antwoorden blijven te lang open. Mogelijkheden voor persoonlijk 
contact moeten groter worden. 

Groep 5 
Rozenjagers – Eerde 
WEC Voetbal – Wijbosch 
HKC – Kano Rooi 
RKSV Boerdonk – voetbal 
Pauline Donkers  
 
 

Waren allemaal vrij zelfstandige buitensportverenigingen die niet 
direct iets misten vanuit de gemeente. 

Groep 6 
TV De Krekel 
Jan van Amstel 
Rozenjagers 
vv Boerdonk 
RKSV Rhode 

Meedenken en ondersteuning 
 

Duidelijkheid m.b.t. accommodatie  
 

 

 

  



(4) Waar zou de Sportraad de komende tijd zijn energie op moeten richten?  

Groep 1 
- Rooise  Badminton club 
- Cloeck & Moedigh 
- Badmintonclub Schijndel 
- Sportcoach Meierijstad 
- Zephyr 

Onderling contact en delen van ervaringen en ideeën. 

 

Ronde tafelgesprek werd als prettig ervaren. Zou ook op 
accommodatie of soort sport plaats kunnen vinden. 

 

 

 

Groep 2 
- Skunk 
- BCS 
- BVS 
- KVS’17 
- Cloeck & Moedigh 

Alle deelnemers: Het samenbrengen van verenigingen.  

(er was te weinig tijd om dit punt uitgebreid te bespreken) 

 

 

 

 

Groep 3 
- Skunk 
- TV Hertog Jan 
- Nijnselse ruiters 
- RKVV Erp 
- Honkbalvereniging 

Jeugd animeren 

Korte lijnen naar de gemeente. 

SRM moet meer weten wat er leeft. Informatie bundelen. 

Meierijstad meer in beweging zien te krijgen. 

 

 

Groep 4 
??? 

Meer praktische ondersteuning. Voorbeeld: aanvraag vergunningen. 

Opm.: aan deze vraag werd weinig tijd besteed 

Groep 5 
Rozenjagers – Eerde 
WEC Voetbal – Wijbosch 
HKC – Kano Rooi 
RKSV Boerdonk – voetbal 
Pauline Donkers  
 
 

Het uitwisselen van ervaringen in het ronde tafel gesprek vonden ze 
nuttig en voor herhaling vatbaar.  
Duidelijkheid wat de Sportraad precies doet. 
Eventueel wat praktische handreikingen, als voorbeeld werd het 
rookbeleid genoemd waar o.a. WEC en HKC mee bezig waren. 

Groep 6 
TV De Krekel 
Jan van Amstel 
Rozenjagers 
vv Boerdonk 
RKSV Rhode 

Zichtbaarheid 
Duidelijkheid wat verenigingen kunnen verwachten 

 


