
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 
 
Sv Turnlust 

Contactpersoon, telefoonnummer, mailadres 
 
Neeltje van der Wal, 06-12345678 
svturnlustdrogeham@gmail.com 
 
 

 

1. Welke activiteiten organiseert jullie vereniging of organisatie? 
 
Binnen de verenigingen worden verschillende soorten sporten beoefend, namelijk Aerobics, 
Sportvario, Freerunning, Gymnastiek en Turnen. 
 
Onder deze vereniging is ook de avondvierdaagse commissie gevestigd. Zij organiseren eens per 
jaar de avondvierdaagse in het dorp. 
 
 

2. Hoe ziet het ledenbestand + ledenverloop + ledenprognose van de vereniging eruit? 
 
Op 1 januari 2019 bedroeg het leden bestand uit 72 leden. Waaronder 39 leden onder 18 jaar en 33 
leden boven de 18 jaar.  
 
Ledenverloop is wisselend het ene jaar hebben we meer leden dat een ander jaar. Er is geen 
duidelijk lijn over het ledenverloop. 
 
Ledenprognose is moeilijk voorspelbaar. Dit hangt erg af van het aantal kinderen dat in Drogeham 
wonen en gaan wonen. 
 
 

3. Van welke accommodatie maken jullie gebruik en wie is daar eigenaar van?  
 
Gymlokaal "Sterke Yerke" op de Delte, de eigenaar is gemeente Achtkarspelen. 
 

4. Welk bedrag betalen jullie op jaarbasis aan huur? 
 
€ 3.657,61 per jaar 
 

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? 
 
Het is voor onze vereniging niet helemaal duidelijk welk groot onderhoud aan de gymzaal nodig is, 
hier heeft de gemeente meer zicht op. Groot onderhoud wordt bekostigt door de gemeente 
Achtkarspelen. 
 
 
 



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?  
 
In niet op onze vereniging van toepassing. 
 
 

7. Heeft uw vereniging of organisatie wensen tot verandering van de huidige accommodatie 
(bv aanpassing van de ruimte, nieuwe geluidsinstallatie, meer opbergmogelijkheden etc)? 
 
De vereniging heeft behoefte aan een grotere accommodatie met een tribune, zodat er ook 
wedstrijden georganiseerd kunnen worden. 
 
 

 
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?  
 
De prognose van bewoners voor de toekomst in Drogeham laat een lichte krimp zien. Dit zien de 
vereniging ook terug in zijn leden aantal. 
De oorzaak van het opheffen van een sportvereniging is veelal gelegen in een teruglopend 
ledenaantal. Sv Turnlust wil daarom in spelen om het ledenaantal niet verder te laten teruglopen.  
 
Een sportvereniging is van groot belang voor de leefbaarheid. Belangrijk hierbij is dat het aan 
weet te sluiten op de wensen van de inwoners en diverse groepen samen weet te brengen. Maar 
ook andere voorzieningen die ontmoeten mogelijk maken leveren een bijdrage aan de leefbaarheid.  
 
Wat je veel hoort is dat bevolkingskrimp kan leiden tot een afname van het 
voorzieningenniveau en hiermee tot een verminderde leefbaarheid in het dorp. Een sportvereniging 
is meestal één van de eerste voorzieningen die dan ook met de gevolgen van de krimp kampt. Een 
sportvereniging krijgen dan minder aanwas van (jeugd) leden. Hierdoor kan er mindere teams 
worden samengesteld en zijn er minder vrijwilligers tot hun beschikking. Dit betekent dat door 
minder leden minder inkomsten worden gegenereerd.  
Sv Turnlust ziet daarom om ook een oplossing in een duurzame manier van inrichten van de 
accommodatie, deze moeten multifunctioneler worden gemaakt en daardoor voor een bredere 
doelgroep beschikbaar worden. Door bijvoorbeeld de zaal te vergroten kun je ook wedstrijden 
organiseren waardoor je ook een breder publiek naar Drogeham haalt. Sv Turnlust verkeert nu nog 
in een gezonde financiële positie, door krimp van de leden zal dit voor de toekomst naar 
waarschijnlijkheid ook achter uit gaan. Door het organiseren van wedstrijden genereer je niet alleen 
extra inkomsten maar ook naamsbekendheid van de vereniging, dit kan weer een stimulans voor 
dorpsbewoners zijn om zich ook aan te sluiten bij de vereniging. 
 
Door het clusteren van sport- en ontmoetingsvoorziening vergroot je weer de leefbaarheid van het 
dorp, dit kan weer voor aantrekkingskracht zorgen voor nieuwe leden. Het voordeel die Sv Turnlust 
ziet in clustering van sport- en ontmoetingsvoorziening in Drogeham is dat hierdoor de leefbaarheid 
en de betrokkenheid van alle inwoners wordt vergroot waardoor het verenigingsleven toe neemt. 
 
Jonge en oude dorpsbewoners ontmoeten hier elkaar en dat kan als zeer waardevol worden gezien 
voor de leefbaarheid. Sociale structuur en sociale cohesie worden als belangrijke aspecten voor de 
leefbaarheid gezien. Binnen die structuur zijn sportverenigingen van grote maatschappelijke 
waarde. De sportvereniging draagt hierdoor bij aan gemeenschapsvorming en geldt als 
ontmoetingsplek voor jong en oud, voor sporter en toeschouwer, tussen leden van de vereniging 
zelf, maar ook tussen leden van verschillende verenigingen. Als deze mensen met elkaar in contact 
worden gebracht op een gezamenlijk plek, ontstaan in een dorp meer sociale verbanden. Deelname 
aan het dorpsleven en aan het verenigingsleven kan daarmee kennissen opleveren die hulp kunnen 
bieden als het nodig is, hierdoor kun je (indien gewenst) gezamenlijk de vrijwilligers bij elkaar 
inzetten.  
 



Een sportvereniging is daarmee één van de schakels die een dorp leefbaar maken. 
Voor nieuwe bewoners is een sportvereniging dan ook een uitgelezen mogelijkheid om in de 
gemeenschap te integreren. 
 
Om als sportvereniging lokaal van onmisbare betekenis te zijn, is het van belang om meer te zijn 
dan enkel een sportvereniging die een sportactiviteit verzorgt. Het is van belang dat aandacht is 
voor alle groepen in de samenleving en dat nadrukkelijk ook aandacht uitgaat naar de in omvang 
toenemende groep ouderen die minder worden bereikt met het reguliere aanbod van de 
sportvereniging. Door de sport- en ontmoetingsvoorziening te clusteren is dit ook een uitgelezen 
kans om ook het aanbod voor andere doelgroepen, zoals ouderen, te kunnen stimuleren en aan te 
kunnen bieden. 
 
Gemeente Achtkarspelen heeft ook tot doel om de takenlast bij de sportverenigingen te vergroten. 
Het doel van de gemeente Achtkarspelen is om meer beheerstaken en/of onderhoudstaken bij de 
sportverenigingen neer te gaan leggen. In de huidige structuur van de sportverenigingen is dit niet 
haalbaar doordat er nu onvoldoende vrijwilligers zijn om deze taken naast het versterken van de 
maatschappelijke rol voor hun rekeningen kunnen nemen. Door clustering van sport- en 
ontmoetingsvoorziening zou je ook kunnen overwegen of het dan wel haalbaar is om deze taken 
over te nemen van de gemeente. 
 
Alles overwegend stelt Sv Turnlust dat het clusteren van sport- en ontmoetingsvoorziening van 
belang is om de leefbaarheid in Drogeham te kunnen behouden, maar ook de toekomst van de 
vereniging zelf. 
 

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?  
 
Zie boven. Sv Turnlust ziet alleen maar kansen en voordelen. 
 
 
 

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? 
 
Jazeker!! 
 

11. Welke eisen stelt uw vereniging of organisatie aan een dergelijke accommodatie (bv 
bepaalde afmetingen, vloeroppervlak, hoogte van de zaal, podium, geluidsapparatuur, 
beamer etc)? 
 
Grote zaal die geschikt is voor houden van wedstrijden, meerdere kleedkamers, tribune en een 
kantine. 
 
 

12. Hoe vaak denkt uw vereniging of organisatie gebruik te maken van deze accommodatie 
(per week/maand/jaar)? 
 
Vier dagen per week voor training van verschillende sporten. 
Paar keer per jaar voor wedstrijden. 
 
 

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?  
 

- Per activiteit wordt er bekeken hoeveel vrijwilligers er nodig zijn. 
- Voor deelname aan wedstrijden zijn juryleden nodig, Sv Turnlust heeft 4 juryleden ter 

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



Niet voor alle activiteiten zijn altijd genoeg vrijwilligers te vinden. 
 
- 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?  
 
Door clustering zou je voor activiteiten onderling de vrijwilligers kunnen gebruiken. 
 
 

 


