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Voorwoord
Sinds de oprichting in januari 2012 is het bestuur van Clubvooruit er zich van bewust dat alleen met
laagdrempelige bijdragen van de verenigingen en stichtingen ondersteuning voor deze organisaties
haalbaar is. Vergoedingen op basis van marktprijzen blijken een onhaalbare kaart. Om dit mogelijk te
maken zijn substantiële bijdragen voor Clubvooruit vanuit het bedrijfsleven (RABO Noord Oost
Achterhoek), gemeenten en provincie onontbeerlijk.
Gemeenten en provincie hebben vanaf het begin aangekondigd dat hun bijdragen na 4-5 jaar
aflopend zouden zijn. De na deze periode ontbrekende gelden zouden vervolgens anderszins uit het
bedrijfsleven of van de verenigingen zelf moeten komen. M.u.v. de RABO bank heeft de poging
hiertoe bij het bedrijfsleven echter nauwelijks resultaat opgeleverd. Bovendien zijn in de loop van de
afgelopen jaren de bijdragen van verenigingen al tot de “pijngrens” omhoog gegaan.
In de loop van 2015 werd duidelijk dat er bij de verantwoordelijke wethouders van de vier
deelnemende gemeenten absoluut geen bereidheid was om Clubvooruit na 2016 nog langer
financieel te ondersteunen. Gesprekken met de gemeenten over een z.g. verantwoorde zachte
landing voor verenigingen in 2016 zijn momenteel nog gaande. Ook de poging om via
“werkervaringsplekken” de werkzaamheden van Clubvooruit deels via een andere organisatie voort
te zetten is om financiële reden vooralsnog niet mogelijk gebleken.
Met het principe van het bestuur dat Clubvooruit geen geld uitgeeft waarvan niet zeker is dat het
voor het uitgeven ook binnen komt, heeft het bestuur helaas moeten besluiten de verenigingen over
de naderende stopzetting van de werkzaamheden na 2016 bijtijds op de hoogte te stellen. Ook de
medewerkers van Clubvooruit zijn bijtijds over de ontwikkelingen geïnformeerd.
Het bestuur is er van overtuigd dat de afgelopen jaren zeer nuttig werk is verricht voor de
verenigingen en dat Clubvooruit in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de versterking van de
bestuursstructuren van vele vrijwilligersorganisaties. Des te triester is het dat het voor bestuur en
medewerkers niet mogelijk is gebleken onze door verenigingen gekoesterde organisatie overeind te
houden. Wij zullen verenigingen en stichtingen waar we nu nog werk voor doen zo snel mogelijk op
de hoogte houden van actuele ontwikkelingen.
Hans te Grotenhuis, voorzitter Clubvooruit
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Vooraf
Het jaar van d’r op of d’r onder. Ervan uitgaande dat iets waar tijd, geld vanuit de medewerkers en
subsidieverstrekkers enerzijds en waardering vanuit de verenigingen anderzijds inzit, gaat door. Een
naïeve gedachte. Hoogstwaarschijnlijk is ook u ons lot bekend. Helaas zal in de loop van 2016 de
definitieve einddatum van Clubvooruit bekend zijn.
Toch heeft dit afgelopen jaar ons in onze werkzaamheden niet belemmerd. We hebben vele
bestuurders weer op weg geholpen, werk uit handen genomen en handvatten gegeven om verder te
kunnen. We hebben ook in 2015 dat gedaan waar Clubvooruit voor staat.
Algemeen
Het werkgebied van Clubvooruit bestrijkt net als in 2014 een groot deel van de Achterhoek. In dit
gebied zijn bijna 1400 vrijwilligersorganisaties verdeeld over Bronckhorst (476, 34%), Berkelland
(402, 29%), Winterswijk (317, 23%) en Oost Gelre (202, 14%).
Al deze organisaties ontvangen van ons uitnodigingen voor thema-avonden en periodiek de
nieuwsbrief. In 2015 is met ruim 35 nieuwe vrijwilligersorganisaties een contactmoment van meer
dan 3 uren geweest. In de periode van 2012-2015 hebben wij met ons werk 336
vrijwilligersorganisaties bereikt door advies en ondersteuning en/of deelname aan onze workshops.
In onderstaande grafieken ziet u de verdeling per gemeente en per sector.
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Verdeeld over verschillende sectoren vrijwilligerswerk bestaat ons werkgebied uit: kunst en cultuur
17%, sport en recreatie 42%, zorg en welzijn 14% en overig 27%. De grootste groep organisaties waar
wij voor werken, is afkomstig uit de sport en recreatiesector. Sportorganisaties zijn vaak de grotere
organisaties. Deze hebben te maken met meer specifiekere administraties die meer inzicht en kunde
vragen van vrijwilligers. Te denken valt aan BTW, loonheffingen en arbeidsovereenkomsten.
Hieronder de grafiek de verdeling per sector.

Werk Clubvooruit tm 2015 per sector
26%

17%
Kunst & cultuur
Sport & recreatie

14%

Zorg & welzijn

43%

Overig

Ondersteuning Clubvooruit in 2015
Vraagbaak en kortdurende ondersteuning
Door de jaren heen hebben we allerlei vragen voorbij zien komen. Sommige heel herkenbaar,
sommige toch wel wat ingewikkelder dan vooraf gedacht. Alle vragen, waar ze ook over gaan (mits ze
betrekking hebben op het besturen van een vereniging/stichting) pakken we serieus op en daar gaan
we met vol overgave mee aan de slag.
Uiteraard hebben we in al die jaren ook ons zelf ontwikkeld, waar we in het verleden meer tijd nodig
hadden om een en ander uit te zoeken, is het nu al vaak even terugbladeren in ons archief.
Problemen van verenigingen zijn en blijven van alle tijden. Wij hebben inmiddels de conclusie
getrokken dat ze daarnaast voor vrijwel alle verenigingen dezelfde zijn. Met name tekort aan
deskundig kader staat hoog op de agenda.
Het verbinden van verschillende organisaties is een bijkomende taak geworden in de loop van de
jaren. Zeker in de kleine kernen kun je samen meer bereiken richting overheid dan als een
“eenmans fractie”. Dit is ook iets wat wij de laatste jaren stimuleren, verbinden en verenigen. Samen
sterk!
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Een kleine 20 verenigingen hebben wij in 2015 kortdurend ondersteund (4-20 uur ondersteuning per
vraag) verricht. Veel vragen gaan over subsidiemogelijkheden, fondsenaanvragen,
vrijwilligersregelingen en verzekeringen. Maar zoals u kunt raden, een veel voorbijkomende vraag
was “Is er al duidelijkheid over Clubvooruit zelf?”
Langdurige ondersteuning
De langdurige (meer structurele) ondersteuning blijft een grote pijler onder Clubvooruit, zo niet de
belangrijkste. Helaas hebben we eind 2015 organisaties moeten teleurstellen met de boodschap dat
ons einde in zicht is. Graag hadden ze gebruik willen maken van onze diensten, maar het is niet fair
hun verzoek in te willigen gezien de onzekere situatie. De verenigingen die al bij ons zijn, hebben op
allerlei mogelijkheden de media en de politiek benaderd om hun treurnis over het naderende einde
van Clubvooruit uit te spreken. Helaas heeft het niet mogen baten. Zij zullen naar nieuwe
mogelijkheden moeten gaan uitzien in de loop van 2016. Begin 2016 was er nog geen enkele
vereniging in staat om het gapende gat welke Clubvooruit slaat in hun ondersteuning, te vullen.
In 2015 hebben 32 organisaties gebruik gemaakt van langdurige ondersteuning van Clubvooruit. Dit
betreft het uitvoeren van de financiële administratie (25), de ledenadministratie (7) en/of de
salarisadministratie (13, 52 personeelsleden), totaal 45 administraties. Dit betekent dat we maar
liefst ruim 6000 leden indirect voorthelpen. Voor deze dienstverlening dragen de verenigingen zelf
financieel bij. De bijdrage is onder andere afhankelijk van de grootte van de vereniging.
In onderstaande grafiek de verdeling van de langdurige ondersteuning per gemeente.
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Workshops/thema-avonden
Het geven van workshops en thema-avonden is op een lager pitje gezet. Vanuit de gemeenten is de
redenatie dat diverse bonden en organisaties in ons land genoeg aanbieden om dit op te vangen. Of
dit ook inderdaad ook zo is, en of dit ook zo laagdrempelig en specifiek op de regio is zoals het bij
Clubvooruit gedaan werd, wordt door ons sterk in twijfel getrokken.
De vier thema-avonden die we in 2015 gedaan hebben, waren zoals verwacht goed bezocht. Weer
leuke, leerzame en enthousiaste avonden. Dit is voor de medewerkers van Clubvooruit altijd weer de
kers op de taart qua werkzaamheden.
In 2015 kwamen er ruim 40 verschillende organisaties naar de workshops (86 deelnemers). De
avonden zijn voor ons desalniettemin de uitgesproken mogelijkheid om in een informele sfeer
contacten te leggen en kennis te maken met bestuurders. De drempel is op deze wijze toch weer wat
lager, wat eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. Wij zijn vrijwel altijd bereikbaar, nog geen 24/7 maar
we komen een heel eind!
Iets geheel anders was onze bijdrage aan de Land- en tuinbouwbeurs te Zelhem. Vanuit de
organisatie en de KNHS (hippische bond) kwam het verzoek om een workshop voor paardrij &
mensportverenigingen te verzorgen. Het thema van de workshop waarvoor men zich niet vooraf
hoefde op te geven, was “Eerst denken, dan geld”. Clubvooruit had voor de workshop een
prominente plek midden op het terrein tot de beschikking waar ± 60 personen de workshop hebben
gevolgd.
Afgelopen jaar was ook het vervolgjaar van de beursvloer. In Winterswijk hebben we in
samenwerking met de plaatselijke Uitdaging de beursvloer georganiseerd. De beursvloer was goed
bezocht, maar wel met de kanttekening dat hier een “select” gezelschap komt. Veelal uit de hoek van
zorg, waar wij de lijn van vrijwilligersorganisatie in de puurste zin van het woord en “commerciële
non-profit” organisaties dun vinden. Veel van de bezoekers waren idem aan voorgaand jaar. Gezien
de tijd welke erin gestoken is, heeft ons bestuur besloten in 2016 geen deel meer van de organisatie
van de Winterswijkse Beursvloer uit te maken. De beursvloer in Berkelland is in 2015 zonder onze
inbreng georganiseerd.
2016 en verder
Begin 2016 is er nog steeds geen duidelijkheid voor zowel medewerkers, bestuur als verenigingen
hoe komend jaar gaat verlopen. Deze onzekerheid is met name voor de verenigingen welke een
nieuw boekjaar starten erg vervelend. Voor zover mogelijk houden wij onze contacten op de hoogte.
Het zal een bewogen jaar worden voor ons, overdragen van administraties, op weg helpen van
nieuwe penningmeesters en waar nodig een nieuw systeem inrichten. Alles gericht op een zachte
landing voor de nieuwe/huidige penningmeesters en zittend bestuur.
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Voor meer informatie over Clubvooruit kijk op www.clubvooruit.nl

Adresgegevens
Clubvooruit
Bartelinksgang 17
7151 CV Eibergen
0545-472502
info@clubvooruit.nl
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