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Berkelland-OostGelre-Winterswijk,  3 mei 2012 

Clubvooruit in het Kleine Stedenbeleid Winterswijk 

De gemeente Winterswijk ziet ondersteuning van het verenigingsleven door Clubvooruit als 
een belangrijke doelstelling in het kader van het Kleine Stedenbeleid 2012-2015. Het 
verenigingsleven is van cruciaal belang voor de leefbaarheid. De inzet van vrijwilligers binnen 
verenigingen staat onder druk onder andere door overbelasting van de vrijwilligers, 
veeleisende wetgeving, kritische burgers en een toenemend tekort aan vrijwillig kader.  
 
Extra subsidie voor Clubvooruit 
Clubvooruit is dan ook één van de projecten in het programma van het Kleine Stedenbeleid 
Winterswijk 2012- 2015 ‘Een sterke Achterhoek met een vitaal Winterswijk!’  
Wethouder Ilse Saris van de gemeente Winterswijk heeft 25 april haar handtekening gezet onder het 
Stadscontract Winterswijk, waarin de afspraken met de provincie zijn vastgelegd voor de uitvoering 
van het programma. De gemeente Winterswijk ontvangt voor de uitvoering van het programma de 
komende jaren in totaal ruim € 1.9 miljoen van de provincie. Clubvooruit ontvangt voor de uitvoering 
van de werkzaamheden extra subsidie van de gemeente Winterswijk in het kader van het Kleine 
Stedenbeleid. Bij de ondertekening van het contract in de Eusebiuskerk in Arnhem waren ook de 
bestuursleden van Clubvooruit aanwezig.  
 
Clubs vooruit helpen 
De stichting Clubvooruit is sinds januari 2012 actief in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en 
Winterswijk en heeft als missie om - de naam zegt het al - clubs vooruit te helpen. Clubvooruit helpt 
alle verenigingen en stichtingen in de drie gemeenten door het bieden van advies en ondersteuning bij 
financiële-, leden- en salarisadministraties, beleidszaken en wet- en regelgeving. Daarnaast worden 
thema-avonden en workshops aangeboden. Clubvooruit is de opvolger van de organisatie 
Sportservice Achterhoek Oost die van 2009-2011 exclusief werkte voor sportverenigingen. 
 
Advies en ‘helpende handen’ 
Onlangs organiseerde Clubvooruit een eerste workshop: ‘Druk, druk, druk, prioriteiten stellen en 
organiseren’, in samenwerking met de Rabobank Achterhoek-Oost. Hier werd voornamelijk gesproken 
over het beter organiseren en verdelen van taken. Hoe kun je de belasting van het bestuur 
verminderen en meer betrokkenheid vanuit de leden krijgen. De workshop werd druk bezocht. 

In de workshop werd ook gewezen op de mogelijkheden van uitbesteden van taken. Hierdoor wordt er 
werkdruk bij het bestuur weg gehaald en krijgt het bestuur tijd voor belangrijkere zaken.  
Het concept van Clubvooruit is uniek. Zij biedt niet alleen adviezen maar ook extra handen om uw club 
vooruit te helpen!  Clubvooruit wordt geleid door een bestuur van vier mensen met vertegenwoordiging 
vanuit de drie gemeenten en één onafhankelijk bestuurslid.  Er zijn twee medewerkers in de 
ondersteuning werkzaam en één projectleider. 

Financiële ondersteuning Rabo 

Naast een subsidie van de drie gemeenten wordt Clubvooruit financieel ondersteund door de 

Rabobank Achterhoek Oost.  

Nieuwsgierig hoe Clubvooruit ook uw club, vereniging of vrijwilligersorganisatie vooruit kan helpen? 

Bel, mail of stap binnen voor een vrijblijvend gesprek.  Kijk voor meer informatie op www.clubvooruit.nl 

http://www.clubvooruit.nl/


 

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie over Clubvooruit kunt u contact opnemen  

Karin ten Heggeler 

Karin@clubvooruit.nl 

06-55888223 

Bijgevoegde foto is van fotograaf Jack Tillmanns  [ FOTO : Jack Tillmanns]  Bronvermelding 
verplicht.  
 
Onderschrift foto:  
vlnr : mevr. I. Saris, wethouder Winterswijk,  H. te Grotenhuis, Clubvooruit,  L. Lankveld,   
Rabo Achterhoek-Oost,  H. Bos, Clubvooruit en Mevr. B. Wassink,  Clubvooruit 
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