ENQUETE
Datum: 14 juli 2018

Aan de verenigingen in Grolloo en omstreken

Tijdens de bijeenkomst van Grolloo Totaal op 22 mei 2018 kwamen enkele zaken naar voren die wij op deze wijze
graag willen voorleggen aan de verenigingen. Het doel is te komen tot inzicht in de genoemde problematiek. Het
is voor de diverse verenigingen van groot belang te zien welk draagvlak er is onder de inwoners. Wij denken met
de antwoorden van de diverse verenigingen een goede doorsnede te hebben van hetgeen er leeft. Het is voor ons
van groot belang dat de enquête door zoveel mogelijk verenigingen wordt ingevuld.

Namens Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken en de werkgroep Grolloo Totaal,
Hilbert Stel
Bertus Reinders

Uw naam:
Namens welke vereniging vult u deze enquête in?
Uw vereniging:
Uw telefoonnummer:
Uw mailadres:

De onderwerpen vindt u op de volgende pagina’s.

Centraal penningmeester / secretariaat t.b.v. verenigingen evt. betaald
Het wordt steeds lastiger bestuursleden te vinden voor verenigingen. SGO ondervindt dit, maar ook de
andere verenigingen kunnen hierover meepraten. Een mogelijkheid zou zijn bepaalde specifieke taken
onder te brengen bij een functionaris die deze taak voor meerdere verenigingen zou kunnen uitvoeren.
Te denken valt aan bij voorbeeld de administratie en de financiën. Deze functionaris zou dan een
vergoeding voor deze werkzaamheden kunnen krijgen.






Heeft uw vereniging problemen om bestuursleden te vinden voor deze specifieke taken?
Hoe denkt u over het voorstel een centraal iemand aan te stellen die deze taken voor meerdere
verenigingen kan uitvoeren?
Wat vindt u van het voorstel deze functionaris hiervoor een vergoeding aan te bieden?
Wat vindt u in die zin een redelijke vergoeding?
Zou uw vereniging gebruikmaken van de diensten of van enkele te benoemen diensten van deze
functionaris?

De eventuele functionaris staat los van de verenigingen en draagt verantwoording af aan de secretaris of
penningmeester van de vereniging waarvoor de dienst wordt verleend.
Bij de volgende vragen gaan we er van uit dat uw vereniging taken uitbesteedt aan een functionaris.
Indien we een functionaris zouden aanstellen, dan hebben we de volgende vragen:




Hoe zou in uw ogen de functionaris met uw bestuur moeten communiceren (verslag doen)?
Wanneer vindt u dat er overleg nodig is tussen de verenigingen die gebruikmaken van de functionaris?
Welke vragen hebt u gemist of wat zou u verder nog willen toevoegen?

Zoektocht naar bestuursleden
Aansluitend op de vorige vraag is de volgende. Moeten we gaan werken met een overkoepelend
bestuur met hieronder enkele werkgroepen. Het aantal mensen dat in is voor een dagelijks
bestuursfunctie neemt af. Wel willen mensen worden ingezet voor bij voorbeeld een van de activiteiten.
Is het wellicht een idee enkele verenigingen op deze wijze onder te brengen onder een paraplu?
We geven enkele voorbeelden, maar wijzen er op dat dit enkel als mogelijk voorbeeld mag worden gezien. Het is
aan de verenigingen te kijken welke mogelijkheden er liggen.
Voorbeeld 1
De ijsvereniging Het Evenveen zou onderdeel kunnen uitmaken van de overkoepelende omni-vereniging SGO
Voorbeeld 2
Muziek, zang en toneel zouden onderdeel kunnen uitmaken van een Cultuurvereniging
Voorbeeld 3
De VvV zou samen met de Supportersvereniging en de Oudervereniging kunnen zorgen voor spel en vertier.





Hoe denkt u in de komende jaren in uw bestuursfuncties te voorzien?
Wat vindt u van het idee verenigingsbesturen op deze wijze samen te voegen?
Waarom zou dit juist wel of juist geen oplossing voor uw vereniging zijn?
Wanneer het een oplossing voor uw vereniging zou zijn,
o zou u dan mee willen werken aan een eerste oriënterend gesprek?
o met welke vereniging ziet u zich dan samenwerken?
o Hoe zou u deze ‘paraplu’ dan willen noemen?

Toekomst sportblad SGO
SGO verzorgt het sportblad. Dit blad is een algemeen mededelingenblad. Het voorziet in een grote behoefte. De
uitvoering van dit dorpsblad ligt nu in zijn geheel bij de sportvereniging. De redacteur van het sportblad heeft
aangegeven te willen stoppen. SGO vraagt zich af op welke wijze we de komende jaren het dorpsblad kunnen en
willen presenteren.
Het gebruik



Hoe vaak per jaar maakt uw vereniging ongeveer gebruik van het sportblad?
Betaalt u per bericht of maakt u gebruik van het jaarlijkse abonnement?

De opzet








Het sportblad verschijnt wekelijks gedurende het seizoen. Zou uw vereniging (of iemand namens uw
vereniging) bereidt zijn mee te werken in een redactieteam? En wat vindt u van een redactieteam?
De opmaak ziet er tegenwoordig professioneel uit. Wat vindt u hiervan?
SGO leden hebben wekelijks informatie nodig betreffende wedstrijden e.d. Dit zou heel best digitaal
beschikbaar kunnen worden gesteld aan de leden. Wat denkt u van een maandelijkse uitvoering met
algemene berichten, advertenties e.d.?
Er bestaat de indruk dat de digitale versie slecht wordt gelezen. Hoe denkt u er over de wekelijkse editie
weer op papier te gaan doen? En hoe denkt u hierover indien het maandelijks verschijnt?
Mag een eventueel maandelijkse versie een ‘glossy’ uitvoering zijn? Wat vindt u?
Mag hier dan ook voor betaald worden en zo ja hoeveel? Wat vindt u?

Opslagruimte Vredenheim
We maken gebruik van schuurruimte van De Berenkuil. In 2019 willen we in het kader van NL-Doet de schuur
opruimen en de goederen inventariseren.



Maakt uw vereniging gebruik van deze opslag ruimte?
Kunt u vrijwilligers leveren tijdens de actie van NL-Doet op 16 maart 2019?

Secretariatenlijst
Vanuit Grolloo Totaal wordt een secretariatenlijst bijgehouden.



Denkt u dat deze lijst kan bijdragen aan de vindbaarheid van uw vereniging?
Kloppen de gegevens inzake uw vereniging op deze lijst?

Grolloo is Zo! En School- en Volksfeest 2020 (GiZ! En SVF)
Het blijkt dat het voor veel inwoners onduidelijk is wat het School- en volksfeest (SVF) precies inhoud. Het is door
omstandigheden in 2017 niet doorgegaan. Wil het in 2020 lukken dan dient er vroegtijdig te worden gestart met
de eerste voorbereidingen.
In 2020 hebben we weer een Grolloo is Zo!-jaar. De VvV neemt het voortouw, maar kan niet zonder een speciale
werkgroep. Daarom nu al een oproep mee te denken. Ideeën zijn welkom.
Aan beide zaken nemen diverse verenigingen deel tijdens verschillende evenementen. Het is voor ons van belang
te weten hoe uw vereniging aankijkt tegen de volgende punten.


Wat vindt u van een GiZ!-jaar eens in de vijf jaar?
o Wat vindt u van de activiteiten rond 4 en 5 mei?
o Wat vindt u van de zeskamp voor straten en buurten?
o Wat vindt u van de exposities (o.a. de expositie van hetgeen er achter de voordeur wordt gemaakt)
o Wat vindt u van het groot Grolloo is Zo!-feest?

Het SVF vond in het verleden eens in de vijf jaar plaats. Elke keer met diverse wedstrijden. Wedstrijden in de zin
van huisvlijt, staatversiering, versierde wagens, sport en spel voor volwassenen en kinderen. Feest in de zin van het
inhuren van een toneel- of revuegezelschap met bal na.
Ruim veertig jaar geleden is besloten elke vijf jaar een SVF te houden, maar de ene keer een ‘kleintje’ SVF en de
volgende keer een ‘groot’ SVF. Het verschil zit in het feit het feest bij een kleinte meer de schoolkinderen betrof en
bij een groot SVF het hele dorp, inclusief versierde straten, tuinen en wagens werd betrokken.
Er is een verschuiving in jaren opgetreden teneinde het SVF te laten samenvallen met de opening van de nieuwe
school aan De Pol.
In 2017 zou een groot SVF zijn gehouden, ware het niet dat door omstandigheden op school hier geen
mogelijkheden voor waren.
Onze vragen







Hoe denkt uw vereniging over het gebeuren SVF?
Stel dat u positief bent t.o.v. het SVF. Wanneer zou dit plaats moeten vinden?
En in welke vorm? Wat vindt u?
Optocht versierde wagens. Een veel gehoorde uitspraak is: ”Stop je ermee, dan komt het nooit meer terug.”
Hoe denkt u hier over en moeten we in 2020 weer een optocht organiseren?
Wat vindt u van de stelling dat het werken aan straatversiering en/of een versierde wagen de binding in de
buurt bevorderd?
Zou uw vereniging willen meewerken in de commissie voor een eventueel te houden SVF?

GiZ! En SVF
We gaan er voor de volgende vragen van uit dat u positief staat t.o.v. beide activiteiten.



Wat vindt u van het idee de organisatie van GiZ! en het SVF door een werkgroep te laten uitvoeren?
Welke onderdelen zou u dit kader absoluut op de agenda willen zien?

