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De onderzoeksvraag
Wat is volgens bewoners van
krimpgebieden de betekenis van de
culturele en sportieve verenigingen in het
alledaagse leven?

Opbrengst literatuurstudie
Relevante concepten:
● netwerk

● binding
● identiteit

Deelvragen
1. Wat is de betekenis van de culturele en sportieve
activiteiten voor de dorpsbewoner en welke
betekenis heeft de vereniging bij die activiteit?
1. Welke bijdrage willen dorpsbewoners leveren aan
de vereniging of aan het creëren van (nieuwe)
mogelijkheden in het dorp?
1. Wat is volgens de dorpsbewoners de betekenis van
de verenigingen voor de toekomst van de
dorpsgemeenschap?

1. Betekenis culturele/sportieve
activiteiten voor dorpsbewoner en
betekenis vereniging activiteiten?
● Mee doen in het dorp, dorpsbinding illustreren
● Kwaliteit van leven in het dorp

● Hechten aan tradities, verschillen worden niet altijd
overbrugd
● Vrijwillige inzet verdient aandacht
● Samenwerking belangrijke voorwaarde

“Toch wel de saamhorigheid! Dat zie je bij de voetbal
wedstrijden en je staat te kijken en er valt een goal dat het
publiek daar uiteindelijk heel blij mee is ja, en eigenlijk

ehh, het gevoel als dat wanneer het Nederlands elftal
speelt. Het is niet zo groots. Dat is het met een klein dorp
als Zeddam dat dan ook iedereen wel kijkt, ja leuk. En
iedereen heeft natuurlijk zijn mening, en iedereen weet
hoe het moet. Maar ja. Het is gewoon, wel die
saamhorigheid. Maar dat is, niet alleen met voetbal maar
bijvoorbeeld met toneel en alles wat hier in Zeddam
eigenlijk is ”

2. Bijdrage dorpsbewoners aan
vereniging of aan creëren (nieuwe)
mogelijkheden in het dorp?
● Dorp neerzetten
● Iets terug doen voor het dorp
● Gekoppeld aan gezinspatronen / life events
en dorpsgebeurtenissen
● Nieuwe mensen verbinden

● Evenementen als podium voor verbinding en het
tonen van het zijn van een betrokken inwoner

“Ik vind dat als je in een dorp woont heb je
twee manieren. Je leeft in het dorp of je
woont in het dorp. Ik ben iemand die in het
dorp leeft. En je hebt ook mensen die wonen
alleen hier. Mensen die hier wonen heb je
niet zo veel aan zeg ik altijd”.

3. Volgens dorpsbewoners betekenis van
verenigingen voor toekomst
dorpsgemeenschap?
● Geen twijfel over de waarde grote
verwevenheid van mens & vereniging & dorp
● Ontmoeting is cruciaal net als diversiteit voor
vernieuwing van aanbod
● Evenementen een ‘podium’ voor trots en
eigenwaarde
● Samenwerking tussen en in vereniging is de
sleutel

“Nou, ik denk dat we het hier langer volhouden dan in andere
dorpen. Waarbij het heel erg gesegmenteerd is en iedereen zijn
eigen dingetje heeft. Hier vind de interactie plaats. As je nu een
jongetje bent bij de junioren op de voetbal, die krijgen wel mee dat
er zoiets is als toneelvereniging want ze horen ze oefenen hier in
de kelder. Ze zien het vendelen het is voor hun niet raar. het is
zichtbaar ze kunnen het aanraken en ze kennen mensen die zich
er ook mee bemoeien en daar hebben ze respect voor. Dus het zit
al in hun cultuur bij het opgroeien. Op het moment dat je het uit
elkaar gaat trekken, dan is het al veel lastiger om daar in de
toekomst leden voor te krijgen . En dat is zo belangrijk vind ik van
die combinatie de hele jonge jeugd al gelijk kennis laten maken
met het hele brede spectrum van het sport en cultuur hier in het
dorp is. Niet alleen voor nu maar ook voor later”.

Welke knoppen lijken cruciaal?
● Identificatie die ontmoeting en verbinding
makkelijk maakt
● Accommodatie die ontmoeting waardering
en samenwerking ontlokt
● Vermogen tot verbinding met
verschillende mensen, activiteiten in de
omgeving
● Variatie in aanbod en frequenties

Welke knoppen lijken cruciaal? (2)

● Vrijwillige inzet is cruciaal voor duurzaam
verenigen
● Van afstemming naar samenwerking
verenigingen stemmen nu veel af maar gaan
in de toekomst ook samenwerken
● Passende evenementen/podia
● In het dorpsnetwerk het gesprek over
verenigen gaande houden

Rol voor de gemeente?
● Faciliteren van ontmoetingsplekken en momenten (accommodatiebeleid,
evenementenbeleid)
● Ondersteunen vrijwilligerswerk (diversiteit)
● Stimuleren netwerkvorming en lokale
gesprekken en discussies
● Durven;
○ loslaten (burgerinitiatieven)
○ experimenteren (er mag ook iets mislukken)

