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AANLEIDING 
BIJEENKOMST

ONDERZOEK 2019

− de wenselijkheid van een jaarlijkse contact/thema avond voor 

verenigingen, organisaties en accommodaties

− de vraag naar een platform met overzicht van alle accommodaties en 

activiteiten.

UIT IN NEEDE.NL

In juni 2021 is de website Uit in Neede gelanceerd. De website biedt 

een platform voor alle evenementen, arrangementen en 

accommodaties in Neede, Rietmolen, Noordijk en Lochuizen

11 april 2022 2

29 VERENENINGEN OP HET 

GEBIED VAN SPORT, CULTUUR, 

ONTMOETEN EN WELZIJN UIT 

NEEDE WAREN AANWEZIG



Sport- en 
cultuurland
schap

Toekomstbestendigheid

Speerpunt in visie/beleid én uitvoering:

▪ Een sterke ‘sociale basis’ in Berkelland

▪ Lokaal Sportakkoord - ‘Heel Berkelland 

Beweegt’

▪ Cultuur- en Erfgoedvisie

Gemeente faciliteert:

▪ Via ondersteunende organisaties

▪ Via subsidie 



Gemeente 
faciliteert

‘De huisartsenpraktijk’ als metafoor 

voor 1-loketgedachte voor 

verenigingsondersteuning

▪ Sport Federatie Berkelland

▪ Culturije 

‘Hybride samenwerkingsvormen’ tussen 

professionals en vrijwilligers

▪ Sportparkmanager

▪ Clubkadercoach

▪ Combinatiefunctionaris / 

buurtsportcoach

▪ Cultuur- en Erfgoed coach

▪ Procesbegeleiding

Toekomstbestendigheid van het 

sport- en culturele landschap



Het vermogen om mee te 

kunnen bewegen met 

ontwikkelen binnen de 

samenleving.

Kenmerken Open Club 

/ Vitaal Sportpark:

▪ Vraaggericht

▪ Ondernemend

▪ Uitnodigend

▪ Samenwerking

▪ Continuïteit



Voorbeelden 
binnen 
Berkelland

Samenwerking &

sportparkmanagement 

De Wildbaan in Borculo:

1. Professionalisering

2. Herinrichting sportpark

3. Bezettingsgraad sportpark overdag

4. Communicatie

5. Beweegroutes

Traject Museumvisie

▪ Nieuw beleid/visie

▪ Nieuw en duidelijk subsidiekader

▪ Ontwikkeling en 

toekomstbestendigheid van musea



Transformatie-
fonds Sport én 
Cultuur

Transformatiefonds Sport

▪ Plannen die bijdragen aan de 

ontwikkeling naar meer 

toekomstbestendigheid.

▪ In twee fasen 18 aanvragen en 

ontwikkelplannen gehonoreerd.

Transformatiefonds Cultuur in oprichting

▪ Voor organisatie(s) (verenigingen, 

stichtingen, netwerken).

▪ gebouwen (ruimtelijk, monumentaal 

en/of maatschappelijk).

▪ activiteiten (sociaal, maatschappelijk, 

cultureel).

Subsidieregelingen



Platform 
Vrijwilligers

Toekomstbestendig

Matchen vraag en aanbod

Kennis en ervaring delen

Ondersteunen en faciliteren

Imago vrijwilligerswerk



• Vrijwilligers vinden en binden 

• Samenwerking

• Nieuwe gezichten

• Social media 

• Berkelland Doet!

• Vraag vrijwilligers 

• Help elkaar

• Sluit aan / doe mee met (landelijke) acties  

Matchen vraag en aanbod: 



Kennis en ervaring delen

• Themabijeenkomsten

• Berkelland Doet!

• Nieuwsbrief

• Samenwerking 

• Culturije, Sportfederatie, DKK, 

Spectrum, …..



Ondersteunen en faciliteren

Veel organisaties kunnen helpen bij 

het maken van een plan, het 

aanvragen van subsidie of andere 

ondersteuning. 



Imago vrijwilligerswerk
Belang

Doelen:

• Aandacht

• Bewustwording 

(ieder kan iets 

doen)

• Nieuwe vrijwilligers

Door:

• Dag van de Vrijwilliger

• NL Doet

• Lokale acties



13LEDEN SPORTCLUB NEEDE
PER 01-01-2022

• Teams ; per 01-01-2022 spelen er onder de zwart – witte Sportclub Neede vlag ;
13 senioren teams ( waarvan 3 dames teams )

8 junioren teams ( waarvan 2 meiden teams )

14 pupillen teams ( waarvan … mix teams )

en natuurlijk de JO7 spelers en onze grote groep minipups

• Leden ; per 01-01-2022 heeft Sportclub Neede  751 leden, waarvan ;
senioren spelend ; 245

leden niet spelend ; 203 ( o.a. donateurs )

junioren spelend ; 132

pupillen spelend ; 161

verenigingsleden ; 10 ( o.a. ere leden )

SPORTCLUB NEEDE | 3 MEI 2022
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MISSIE SPORTCLUB NEEDE

• Sportclub Neede, faciliteert, initieert, ondersteunt, begeleidt en organiseert vanuit 
haar beleid trainingen en wedstrijden, in een leidende rol, op het gebied van voetbal.

• Met waardering en respect voor ieders invulling hiervan op welk niveau dan ook.

• We inspireren, begeleiden en verbinden mensen die in alle vrijheid en zonder 
drempels willen voetballen.

Kernwaarden ;

Verbondenheid, Gezelligheid, Sportief, Vitaal, Saamhorigheid en RESPECT

SPORTCLUB NEEDE | 3 MEI 2022
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SPEERPUNTEN OP ONS SPORTPARK

• o.a.  Duurzaamheid en Vitaliteit

• Stimuleren verduurzaming van ons sportpark o.a. LED verlichting en 
Zonnepanelen

• Vitaliteit ; gezonder sporten, rookvrij, meer sport medische begeleiding

SPORTCLUB NEEDE | 3 MEI 2022
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SAMENWERKING SPORTPARK ‘T HAANTJE

• Sinds 10 jaar BSO 

• Sinds 5 jaar D’RAN

• Laatste 5 jaar met scholen Het Assink en MAXX sportlessen

• Sportvisie 2022 

• Nauwere samenwerking gebruikers ‘t Haantje o.a. Smash en D’RAN.

SPORTCLUB NEEDE | 3 MEI 2022
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VRIJWILLIGERS SPORTCLUB NEEDE

• MOTT0 vanaf 2021  i.o.m. Ouders, jeugdspelers en senioren leden

SAMEN NAAR BETER

• Betrokken

• Samenwerken

• Een doel

• Fijn dat je er bent

SPORTCLUB NEEDE | 3 MEI 2022
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COMMISSIES SPORTCLUB NEEDE

• Naast de beleidsbepalers in de club; het Algemeen Bestuur, Voetbal Technische 
Zaken en het Jeugdbestuur kent onze club 23 andere commissies. Met elk hun 
eigen werkgebied,  verantwoordelijkheden en verantwoordelijken.

• Komende maanden is onze taak ; identificatie en analyse van ieder 
afzonderlijke commissie en vrijwilligers.

• Met als doel ; uitrollen binnen de gehele club van van onze belangrijkste 
kernwaarden.

SPORTCLUB NEEDE | 3 MEI 2022



19PLATTEGROND SPORTPARK ‘T HAANTJE



Inhoudsopgave

- Studie 16

- Inkijkje in samenwerking

- Sponsoring Studio 16 



Studio 16

• Hoe kennen wij elkaar? 

• Wat doen wij samen? 

• Sponseringen en promoties



Inkijkje in onze samenwerking



Verdere samenwerkingen

Opti Sport Neede en 
Eibergen, Joyce

Joske Elsinghorst

Vlearmoesplein 

En nog veel meer 
mensen



Wat gaan we vertellen?

• Over Uit In Neede
• Het ontstaan van, de initiatiefnemers en accommodaties

• Werkgroep Uit In Neede

• De kracht van lokaal

• Resultaten

• Toekomstbeeld (over 2 jaar…)



De aanleiding

Neede heeft een rijk aanbod aan verenigingen, stichtingen en instanties die allemaal één doel 

voor ogen hebben: De aantrekkelijkheid en het woongenot van het leven in Neede vergroten 

voor nu, maar zeker ook richting de toekomst. Dit uit zich in talloze activiteiten die jaarlijks

worden georganiseerd en waarbij een ongelooflijk grote groep vrijwilligers ieder jaar zijn of 

haar bijdrage levert. >Veur mekare met mekare!

Neede is door de jaren heen sterk geworden in het organiseren van activiteiten die uit zijn 

gegroeid tot een groot succes. Om dit nog beter te kunnen coördineren, de samenwerking 

tussen verschillende instanties te optimaliseren en de zichtbaarheid van deze activiteiten te 

verbeteren bij een breder publiek, was het tijd voor een Uit-Agenda.

“
“



Wat is Uit in Neede

Met Uit In Neede lanceren wij een online platform – in de vorm van een uitagenda –

voor Neede, Rietmolen, Noordijk en Lochuizen waarmee organiserende partijen 

de mogelijkheid krijgen om al hun activiteiten met de lokale gemeenschap te 

communiceren en op elkaar af te stemmen.

Ook bieden wij accommodatiebeheerders een plek om zichtbaarheid te creëren voor 

zijn/haar (verhuurbare) accommodatie. Daarnaast maken we het voor de lokale 

gemeenschap inzichtelijk waar en wanneer de leukste activiteiten in de buurt 

plaatsvinden. Kortom, het platform Uit In Neede is dé plek voor het stimuleren van 

samenkomst, ontmoeting en ondernemerschap.

“
“



Initiatiefnemers



Steven Rupert 

Werkgroep Uit In Neede

Lyonne Wisseborn

Silke ter Braak

Joost Koeslag

JanWillem Wensink 

Tom Rust

Tes van Hardeveld



Samenwerking VVV Neede



In cijfers

1200 weergaven per maand

+/- 60 accounts

+/- 21 accommodaties

+/- 300 activiteiten sinds lancering

Resultaten



• Thema avonden voor organiserende partijen

• Doorontwikkeling t.b.v. gebruikersgemak 

• ‘Ingeburgerd’ in de lokale gemeenschap 

• Startpunt voor event communicatie in de buurt

• En nog veel meer… 

Toekomstbeeld (over 2 jaar..)



Uit In Neede

Vanaf nu te 
volgen op 
Facebook!



Samengevat

1. Alle activiteiten en accommodaties op één plek.

2. Versterken online-zichtbaarheid en naamsbekendheid van 

activiteit en/of accommodatie.

3. Voorkomen dat op een zelfde moment, zonder voorkennis, 

meerdere overeenkomstige activiteiten gepland worden.

4. Fysiek vorm geven aan het samenbrengen van organiserende 

partijen en accommodaties voor bijv. kennisdeling.


