
WOLFHEZE
Notulen

Aanwezig

Burgerleden: Martin de Graaff (voorzitter), Frans van Daal, Saskia Giesbers

Namens de instellingen: Gert van Maanen

Gasten:  wethouder Rita Weeda, vertegenwoordigers van diverse verenigingen en clubs 

Afwezig Door

n.v.t. Saskia Giesbers
(secretaris Dorpsbelang Wolfheze)

Datum Vergadering

30 november 2011    Thema-avond “Het verenigings- en cluble-
ven in Wolfheze” op 
donderdag 13 oktober 2011 

De Dorpsavond wordt geopend door Frans van Daal. Vervolgens wordt iedereen welkom geheten door 
Martin de Graaff. Hij is blij met de goede opkomst. Deze avond past goed in het Europese jaar van de 
Vrijwilliger. 

Eerste gedeelte
In het eerste deel van de avond kregen alle aanwezige verenigingen gelegenheid om zich voor te stellen en 
eventuele zorgpunten te uiten: 

Vereniging/club Aantal leden Wanneer en waar Kosten Opmerkingen
Bingo 55+ 23 deelnemers, 7 

uit Wolfheze
3e vrijdag van de 
maand in De Burcht

3 euro per 
persoon per keer

Solidez betaalt de 
zaalhuur. 
Goedkope prijsjes zo-
als gemarineerde ha-
ring.

Klaverjassen en joke-
ren

5 deelnemers bij 
jokeren, 25-30 bij 
klaverjassen

Zie Wolfskreet

Sportvereniging Wo-
danseck

170 actieve deel-
nemers, jeugd, se-
nioren (heren en 
dames)

Senioren 60 euro, 
jeugd 100 euro en 
Wolfjes 15 euro 
per persoon per 
jaar

Naast training ook leu-
ke dingen zoals voet-
balwedstrijden kijken 
op tv.
Zorg: trainbare velden, 
kunstgras zou helpen



Vereniging/club Aantal leden Wanneer en waar Kosten Opmerkingen
Jeu de Boules 20 leden Dinsdagavond Pro-

Persona naast zwem-
bad

15 euro per jaar, 
bij binnen spelen 
1,50 euro per per-
soon per keer

Zorg: meer leden

Zwemmen 17 leden ProPersona, zwembad 100 euro per per-
soon per jaar

Zorg: of paar leden er-
bij, of subsidie. Huur 
zwembad steeds duur-
der, nu 2100 euro per 
jaar.

Gymnastiek ODIO 14 kleuters Gymzaal bij de 
school

12 euro per kind 
per maand

Zorg: technische lei-
ding vinden. Gymles 
mag niet door vrijwil-
liger.

Wolfhezer 
Night Fever

24 kinderen 1e vrijdag kinderen uit 
groep 7-8, 
2e vrijdag voortgezet 
onderwijs; ProPerso-
na 
terrein, Kelder De 
Vlinder

2 euro per kind per 
keer, als ze er zijn

Geen huur, doen in 
ruil daarvan klusjes 
zoals folders rondbren-
gen en doeken Klap-
roos schoonmaken.
Zorg: voldoende ou-
ders die toezicht wil-
len houden.

Volleybal 16 mensen Donderdag avond; 
ProPersona, De Brug

150 euro per per-
soon per jaar

Zorg: huur gaat om-
hoog, nu 1700 euro 
per jaar.

Damesgym 2 groepen op dins-
dagochtend, Gymzaal 
bij de school

94 euro per per-
soon per jaar

Zorg: leden erbij, ko-
men zo niet uit. 

Sinterklaas-commissie 6-8 ouders Zorg: zoeken een 
schimmel voor de Sint

Schildergroep 7 personen in de 
commissie

De Burcht Als geïnteresseerden: 
nieuwe groep starten

Oranjevereniging 5 bestuurs-leden, 
grote groep vrij-
willigers

Gelukkige vereniging

Dorpsbelang Wolfhe-
ze

2/3 van de huizen 
in het dorp is lid

5 euro per huis-
houden per jaar

Overige opmerkingen:
• Clienten van ProPersona zijn ook welkom bij de verenigingen en doen ook al mee met 

verschillende activiteiten. Het behandelteam weet wel of deelname verantwoord is. 

Tweede gedeelte 
Het tweede deel van de avond bestond uit een forumdiscussie. Rita Weeda (wethouder, Gemeente Ren-
kum), Martin de Graaff (voorzitter, Dorpsbelang Wolfheze), Mieke Heidema (Damesgym), Rien Knook 
(Bingo, Klaverjassen en jokeren) en Rene Landman (secretaris Wodanseck) namen achter de paneltafel 
plaats. Ze reageerden op een aantal stellingen. 

1. Zonder subsidie…
- De leden maken de vereniging, initiatief moet van de deelnemers komen
- Gemeente subsidieert ook indirect, bijvoorbeeld door onderhoud van sportaccommodaties
- Ook toegankelijk houden voor kinderen en ouderen
- Gemeente moet enorm bezuinigen, zal in discussie met inwoners kijken waar dat kan
- Je wordt initiatiefrijk zonder subsidie



2. Rol van de gemeente is bepalend…
- Initiatief moet van de vereniging komen
- Gemeente heeft rol in aanleg en onderhoud van sportaccommodaties, kan vereniging niet
- Gemeente ook praktische hulp bieden, naast financiële bijdrage
- Bestuursleden nodig? Kijk eens op de Vrijwilligers vacaturebank (Solidez)
- Samenwerken van verenigingen: bijv. één penningmeester, gezamenlijk inkopen
- Vanuit Wolfheze Night Fever: “de kinderen innen geld voor deelname en drankjes en houden 

dit zelf bij, er komen dus veel penningmeesters aan!”

3. Genoeg vrijwilligers…
- Mensen genoeg. 
- Het komt veel op dezelfde mensen neer. Veel zijn actief bij meerdere verenigingen.
- Mensen taakgericht benaderen: hen bijv. vragen om één dag te helpen met klussen of voor een 

bepaald project.
- “Als je je kind aanmeldt voor een vereniging, zeg je meteen dat je je als ouder ook zult inzetten”

Conclusie van wethouder Weeda: Het lijkt in Wolfheze hartstikke goed te gaan! Het dorp heeft een heel ac-
tief verenigingsleven als je naar het aantal inwoners kijkt. Jullie mogen trots zijn op je dorp!

Afsluiting
Martin de Graaff sluit af. Hij is blij met het compliment van de wethouder. Hij heeft de verenigingen van-
avond leren kennen en wenst iedereen veel succes in de toekomst. 

Aan de bar wordt gezellig doorgepraat.


