Draagvlak verenigingen voor clustering van sport- en ontmoetingsvoorzieningen in Drogeham
Doelstelling:
We willen verkennen wat er mogelijk is om een centrale plek in Drogeham te creëren voor
sportbeoefening en ontmoeting. Dit doen we gezamenlijk met alle verenigingen en organisaties op het
gebied van sport en ontmoeting.
De volgende vragen zijn hierbij van belang:
- Verwachten we dat clustering van accommodaties en accommodatiegebruikers meerwaarde zal
hebben?
- En is er draagvlak onder de verschillende verenigingen en organisaties voor deze clustering van
accommodaties?
Om daar een goed beeld van te krijgen, is informatie nodig van alle verenigingen en organisaties op
dit vlak. Met dit vragenformulier willen we deze informatie verzamelen.
Werkgroep Dorpshuis (Plaatselijk Belang, kernteam Mei Elkoar Yn Droegeham, MEYD)
Naam van vereniging

Contactpersoon, telefoonnummer, mailadres

1. Welke activiteiten organiseert jullie vereniging of organisatie?

2. Hoe ziet het ledenbestand + ledenverloop + ledenprognose van de vereniging eruit?

3. Van welke accommodatie maken jullie gebruik en wie is daar eigenaar van?

4. Welk bedrag betalen jullie op jaarbasis aan huur?

5. Indien van toepassing: op welke termijn is er groot onderhoud aan (een gedeelte van) de
accommodatie nodig? Wat moet er dan gebeuren en wat zijn de verwachte kosten daarvan? Wie
gaat deze onderhoudskosten betalen?

6. Welke investeringen aan de accommodatie zijn volgens u de komende jaren nodig om de
activiteiten van uw vereniging of organisatie te kunnen blijven organiseren?

7. Heeft uw vereniging of organisatie wensen tot verandering van de huidige accommodatie (bv
aanpassing van de ruimte, nieuwe geluidsinstallatie, meer opbergmogelijkheden etc)?

Eén van de plannen voor Drogeham is het clusteren van accommodaties op het gebied van sport en
ontmoeting naar een centrale locatie in het dorp. De volgende vragen gaan hierover.
8. Welk voordeel heeft clustering van sport- en ontmoetingsvoorzieningen in Drogeham voor jullie
vereniging of organisatie? Welke kansen zien jullie hierbij?

9. Zijn er ook eventuele nadelen of bedenkingen voor jullie vereniging of organisatie als in
Drogeham de sport- en ontmoetingsvoorzieningen geclusterd worden op één locatie?

10. Zal uw vereniging of organisatie in de toekomst waarschijnlijk gebruik maken van een centraal
gelegen accommodatie (denk: dorpshuis en sportzaal) voor sport en ontmoeting?

11. Welke eisen stelt uw vereniging of organisatie aan een dergelijke accommodatie (bv bepaalde
afmetingen, vloeroppervlak, hoogte van de zaal, podium, geluidsapparatuur, beamer etc)?

12. Hoe vaak denkt uw vereniging of organisatie gebruik te maken van deze accommodatie (per
week/maand/jaar)?

13. Tenslotte enkele vragen over de vrijwilligers in jullie vereniging of organisatie:
- Hoeveel vrijwilligers zijn er binnen jullie vereniging actief en welke taken voeren zij uit?

- Heeft jullie vereniging voldoende vrijwilligers om alle noodzakelijke taken uit te voeren?

- Zou clustering van voorzieningen jullie vereniging of organisatie helpen bv als ook
vrijwilligerstaken geclusterd worden (gezamenlijk onderhoud, kantinedienst, organisatie van
evenementen etc)? Welke kansen zien jullie hierbij?

