
REGIOBIJEENKOMSTEN VERENIGINGSONDERSTEUNING 

 
>>> LEDENWERVING 
Op het gebeid van ledenwerving constateren we dat veel verenigingen te maken hebben met een 
terugloop van het aantal leden. Het behouden van leden en het vinden van nieuwe (jeugdige) leden 
is een uitdaging door de vergrijzing en ontgroening waarmee veel vernigingen te maken hebben. Een 
mogelijke manier om nieuwe leden te werven, is het organiseren van laagdrempelige activiteiten en 
begeleidingstrajecten. Bijv. een koorclinic waarbij nieuwe/geïnteresseerde personen in een aantal 
vrijblijvende sessies kennis kunnen maken met (de technische aspecten van) koorzang en het samen 
zingen. Hierdoor wordt de drempel tot lidmaatschap verlaagd. Ook open repetities kunnen bijdragen 
aan het laagdrempelig kennis laten maken met een vereniging. Het persoonlijk benaderen van 
mogelijk nieuwe (bestuurs)leden werpt vaak de meeste vruchten af. Het werven en inwerken van 
nieuwe bestuursleden kost tijd. Het is dan ook aan te bevelen om daarin te investeren. 
 
Het boeien en binden van jongeren aan de vereniging wordt vaak als moeizaam ervaren. Het 
opzetten van een jongerenafdeling binnen de vereniging is een manier om meer aansluiting te 
vinden bij deze doelgroep. Ook het leveren van maatwerk (bijv. een aangepast jaarprogramma of 
aanbod toegespitst op de wensen en mogelijkheden van de jeugd) wordt als mogelijke oplossing 
genoemd. Projectmatig werken zorgt voor een beperkte tijdsinvestering voor leden en voor meer 
afwisseling in het aanbod. Dit kan een mogelijkheid zijn om het draagvlak en 
verantwoordelijkheidsgevoel bij de jeugd te vergroten.  
 
Hoe de vereniging zich in de kijker zet, bepaalt mede hoe aantrekkelijk de vereniging is voor nieuwe 
leden. Een veelgemaakte opmerking is “laat je als vereniging zien!”. Aandacht voor (andere) 
programmering, waarbij samenwerking met bekende artiesten, andere disciplines (bijv. een cross-
over tussen toneel en muziek) en het herzien van repertoire centraal staan, is van groot belang. Zo 
kunnen vaak nieuwe leden worden geworven en het publieksbereik worden vergroot.  
 
Een andere aangedragen oplossing voor bezettingsproblemen is het samenwerken met andere 
zusterverenigingen. Dit kan een brede samenwerking zijn of het oprichten van een coöperatie. Ook 
het fuseren van twee of meer verenigingen behoort tot de mogelijkheden.  
De samenwerking met scholen is een belangrijke sleutel in het enthousiasmeren en motiveren van 
kinderen om aan cultuurbeoefening te doen. Op de lange termijn kan dit een effect hebben op de 
aanwas van jonge leden. Hiervoor is de SamenDOOR!-regeling in te zetten. Neem voor meer 
informatie over deze regeling contact op met het Huis voor de Kunsten Limburg.  
 
 
>>> FINANCIERING 
Op het gebied van financiering kampen veel verenigingen met teruglopende inkomsten. De vier 
meest genoemde aandachtspunten in de vereniging-begroting zijn: teruglopende contributiegelden 
door teruglopende ledenaantallen; minder structurele subsidies (van bijvoorbeeld gemeente); 
projectkosten voor niet-reguliere (vaak grote(re)) projecten en het (gedeeltelijk) wegvallen van 
sponsorinkomsten. 
 
Een eenduidige pasklare oplossing voor bovenstaande problematiek is er niet. Een veelgehoorde 
reactie van verenigingen die succesvolle acties hebben ondernomen op dit gebied, is dat zij de 
oplossing zoeken in een ‘gezonde combinatie’ van mogelijke oplossingen die rekening houdt met de 
context van de vereniging. Een goede analyse maken van de ‘leefomgeving’ van de vereniging is 
daarbij een noodzakelijke eerste stap. Denk hierbij aan vragen als: ‘Wat is een reële ambitie op het 
vlak van ledenwerving?’ en daaruit voortvloeiend: ‘Wat betekent dat voor onze raming op het gebied 
van een toename in ledencontributie?’. Vaak is voorgenoemd punt één van de moeilijkste punten, 



omdat ledenwerving een op zichzelf staand vraagstuk is. Veel verenigingen gaven dan ook aan dat zij 
aanvullende financiering met name zoeken buiten hun reguliere inkomstenbronnen. Voor diegenen 
die nog geen entree heffen, kan het vragen van entreegelden voor concerten en voorstellingen een 
optie zijn. Degenen die moeite hebben met het ‘dwingende’ karakter van entreegelden, kunnen 
overwegen om een ‘vrije gift’ in te stellen.  
 
Daarnaast formuleerden een aantal verenigingen de volgende ‘good practices’ die zij succesvol 
hebben toegepast: het organiseren van aanvullende activiteiten zoals een jaarmarkt/kienavond of 
sponsor-diner. Ook werd het inzetten van leden voor vrijwilligerswerk om geld in te zamelen diverse 
keren genoemd: bijvoorbeeld (donateurs)acties en het organiseren van een loterij. Naast het 
financiële voordeel is een ander bijkomend voordeel dat de vereniging zich onder de aandacht 
brengt bij de lokale gemeenschap. Dit kan een positief effect hebben op ledenwerving en het 
genereren van publiek voor aankomende voorstellingen en concerten.  
 
Naast bovengenoemde punten is het vinden van gedeeltelijke financiering voor incidentele (vaak) 
grote(re) projecten ook vaak een uitdaging voor verenigingen. Men weet vaak niet goed hoe men het 
fondswervingsproces moet aanpakken. Hoe schrijf je een projectplan? Wat moet in de begroting 
komen te staan? Welke fondsen/subsidieregelingen zijn mogelijk interessant? etc. In dit geval 
kunnen verenigingen aankloppen bij het Huis voor de Kunsten voor advies en praktische kennis om 
een dergelijk traject op te starten. Dit geldt eveneens voor verenigingen die gebruik willen maken 
van crowdfunding voor gedeeltelijke financiering van hun project.  
 
>>> BELEID 
Veel verenigingen zijn vaak bezig met het uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op de korte 
termijn. Dit vraagt vaak al veel van bestuur en leden. Echter wil men de toekomst van een vereniging 
veilig stellen, dan is het raadzaam om ook te investeren in het ontwikkelen van een lange termijn 
visie. Veel verenigingen gaven aan dat zij momenteel nog niet beschikken over een visieplan waarin 
hun ambities voor de toekomstige jaren geformuleerd staan. Zij geven aan dit lastig te vinden door 
een tijdsgebrek maar ook door een aantal inhoudelijke vraagstukken die zij momenteel als 
struikelblokken ervaren. Denk aan: de discussie ‘kwaliteit vs. gezelligheid’ en de invloed op 
ambitie/activiteiten van een vereniging; het vraagstuk ‘toekomstbestendigheid’ en reflectie op de 
lokale omgeving en daarmee samenhangende mogelijkheden/moeilijkheden en het vraagstuk ‘welke 
(relevante) rol kan onze vereniging innemen in de omgeving?’.  
 
Een veelgehoorde aanpak van verenigingen die succesvol met visieontwikkeling aan de slag zijn 
gegaan, is het opknippen van het visieontwikkelingstraject in diverse stappen. Eerst wordt het 
uitgestippeld en vervolgens worden pas inhoudelijke gesprekken met de leden gevoerd. Door het 
proces in stappen op te knippen, wordt overzicht gecreëerd.  
 
Deze verenigingen onderstreepten eveneens het belang van een goede communicatie (tijdens het 
visietraject. Zowel interne communicatie bij het doorlopen van het proces als externe communicatie 
(bijv. tussen de vereniging en ouders van jeugdleden). Tijdens het gesprek over externe 
communicatie kwam tevens naar voren dat het investeren in een marketingstrategie voor 
activiteiten ook effectief blijkt te zijn. Verder gaven de verenigingen twee uitgangspunten waaraan zij 
gedurende het hele proces aan vasthielden. Deze luidden: ‘Durf keuzes te maken!’ (bijvoorbeeld in 
programmering) en ‘Maak jezelf als vereniging relevant voor je omgeving!’ (haak aan op wat er in de 
omgeving gebeurt). 
 
Ook voor advies over het ontwikkelen en opstellen van een beleidsplan voor je vereniging kun je 
terecht bij het Huis voor de Kunsten Limburg.  


