Verenigingsleven
Voor vele verenigingen start het nieuwe seizoen na de zomervakantie.

1. Bent u lid van een vereniging?
(meerdere antwoorden mogelijk)
(n=171)
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Ja, van een andere vereniging. Namelijk:
























Buurtvereniging (3x)
Cultuur en historie
Dorpsplatform
Fitness en beroepsvereniging
FNV en GroenLinks
Historische verenigingen
IVN
K.V.G.
KBO (2x)
Koor
Laco geleen
Linedans
Politiehonden opleiden
Politieke vereniging
SITTARDS VERLEDEN
Sjoelclub
Vak vereniging
Van (ver) buiten gemeente, in buitenland
Volkstuinvereniging
Vrije universiteit Maasland Geleen
Werkgroep Geheime Tuinen
Zang
Zonnebloem
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1.1 Waarom bent u geen lid van een vereniging?
(meerdere antwoorden mogelijk)
(n=77)
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Anders, namelijk:

























Contact armoede
Doe het zelf
Druk met vrijwilligerswerk
GEE INTRESSE
Geen behoeft
Geen behoefte
Geen behoefte aan (2x)
Geen behoefte aan verplichting
Geen interesse (4x)
Geen verenigingsmens
Geen zin (2x)
Heb er geen belangstelling voor
Hou hier niet van
Houd niet van verenigingsleven.
Ik hou niet van verenigingsleven
Ik sport maar niet bij vereniging, ik ben een vastelaoves gek zonder vereniging, ik speel
Saxofoon zonder vereniging, en mijn hobby's zijn kleien /keramiek en cavia's
Ik wil me niet verplichtte
Leeftijd
Niet mijn ding
Om neutraal overal in te staan. Financiële middelen vind ik overigens een slechte
antwoordkeuze in deze. Er gaat veel gemeenschapsgeld naar verenigingen. Zou jet vreemd zijn
om dan niet te kunnen deelnemen
Veel in het buitenland
Voldoende andere activiteiten
Was nooit een verenigings mens. Amuseer en vermaak me prima met eigen keuzes in mijn vrije
tijd.
Wil op dit moment de verplichtingen niet; je doet het in volle overtuiging en actief of niet.
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Wordt vaak dialect gesproken, dat versta ik niet. krijg het gevoel niet geaccepteerd te worden
als buitenstaander

In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2. “Binnen onze gemeente is er een ruim aanbod van
verschillende soorten verenigingen”
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De geijkte verenigingen zijn er maar er is in de kleine kernen te weinig vertier voor de
jeugd. Die moeten het dan buiten het eigen dorp zoeken: dat is niet goed voor het
dorp en niet altijd goed voor de kinderen/ jongeren. Veel mensen haken vaak af
vanwege de verplichtingen die een vereniging met zich meebrengt. Ook dit vind ik
een vreemde vraag 'binnen de gemeente' je kunt onmogelijk verwachten dat
gemeenschapszin zich gemeentebreed vertaalt. Daar is onze gemeente veel te groot
voor waardoor de uitslag een vertekend beeld geeft van de daadwerkelijke ervaring.
Nemen geen deel aan verenigingen .
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Een voetbalvereniging is op meerdere plekken te vinden muziek maken kan ook bij
verschillende verenigingen in onze gemeente.

3. Zijn er vereniging die u mist in onze gemeente?
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Badmintonverenigingen zijn de laatste jaren moeten stioppen door sluiten van zalen
Buurtvereniging in bv Ophoven
Cultureel
Duiken
Een maatschappelijke waarbij kinderen voor een laag bedrag diverse activiteiten
kunnen proberen. Voorbeeld is alcander in Heerlen: 5 keer koken (vanaf4jaar) en
eten voor slechts 7,50!
Er moet meer voor de jeugd georganizeerd worden
Jongerenvereniging die zullen er wel in de gemeente zijn maar niet in ons dorp.
Vragen hierover gemeentebreed geeft een vertekend beeld!
Kamerkoor, symfonieorkest
Low budget
Meer wandelverenigingen
Op gebied van cultuur
Voetbal
Volleybal ook voor de jeugd
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