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Jong en oud samen in beweging
De stichting “de Buitenham ” heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de
inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving door het actief stimuleren van spel en beweging
voor jong en oud.
Zij geeft daarmee gelegenheid tot sport en cultuur beoefening in het algemeen en tot de uitoefening
van de voetbalsport in het bijzonder, in de meest ruime zin.

door Gemeenschapszin Waargemaakt Varsselder – Veldhunten.

pag. 2

een dorp in beweging

Inhoudsopgave:

pagina 3

1. Inleiding

pagina 4

2. Doelstelling Stichting
2.1 Duurzaamheid

pagina 4

3. Betrokken organisaties

pagina 5

4. Werkzaamheden

pagina 6

5. Omgevingsanalyse

pagina 7

6. Jong en Oud samen in beweging op “de Buitenham.”

pagina 8

Door Kulturhusconcept meer met minder
pag. 3

een dorp in beweging

1. Inleiding
In 2003 is de Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten (VDVV) gestart met een enquête om de
wenselijkheid van een gezamenlijke ontmoetingsplek te inventariseren.
De reacties op dit onderzoek naar draagvlak waren zo groot dat besloten is om een bijeenkomst te
houden met alle verenigingen. Tijdens deze bijeenkomst hebben de verenigingen unaniem besloten om
gezamenlijk te streven naar het realiseren van een ontmoetingsplek om de gemeenschapszin en het
rijke verenigingsleven te behouden.
Vereniging Dorpsbelangen Varsselder - Veldhunten heeft daarna een notitie geschreven, waarin nut,
noodzaak en aanbevelingen voor een gemeenschappelijke ontmoetingsplek is aangegeven. Deze notitie
is in oktober 2005 aangeboden aan het college van B&W van de gemeente Oude IJsselstreek met het
verzoek om medewerking.
Vanaf dat moment is het dorp een proces in gegaan waarin delen en samenwerken de sleutelwoorden
zijn. Er zijn door gebruik te maken van delen en samenwerken nieuwe verbindingen gecreëerd die de
sociale cohesie in het dorp versterkt hebben. Om de multifunctionaliteit van de gecreëerde
ontmoetingsplek compleet te maken heeft Stichting “de Buitenham” zich ten doel gesteld om ook buiten
een multifunctionele plek te creëren, waarop jong en oud volop activiteiten kunnen ontplooien.

2. Doelstelling Stichting "de Buitenham"
De stichting heeft ten doel:
a. Doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van VarsselderVeldhunten en omgeving door het actief stimuleren van spel en beweging voor jong en oud.
b. Zij geeft daarmee gelegenheid tot sport en cultuur beoefening in het algemeen en tot de
uitoefening van de voetbalsport in het bijzonder, in de meest ruime zin.
2.1 Duurzaamheid
Door realisatie van dit multifunctionele kunstgrasveld willen we de cirkel rond maken, die gestart is met
de realisatie van “’t Dorpshuus. Met de realisatie van ’t Dorpshuus met gemeenschappelijke ruimten
hebben we mogelijkheid gecreëerd voor een duurzame toekomst van het rijke verenigingsleven binnen
ons dorp. Deze verenigingen zijn erg belangrijk voor de sociale samenhang binnen ons dorp.
’t Dorpshuus heeft echter alleen binnenruimte. Door de buitenruimte ook multifunctioneel te maken wil
Stichting ‘de Buitenham” de ontbrekende schakel zijn voor het dorp wat betreft multifunctionaliteit.
Stichting “de Buitenham is een zelfstandige juridische entiteit, die waar mogelijk de samenwerking zal
zoeken met bv. Stichting Gemeenschapshuis Varsselder – Veldhunten.
Door deze wijze heeft het dorp het maximale uit samenwerken / verbinden gehaald.
Hierdoor kun je als dorp Meer met Minder doen door te Delen.
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3. Betrokken organisaties
Varsselder-Veldhunten heeft ongeveer 750 inwoners en heeft ruim 20 actieve verenigingen. Bij het
opstellen van activiteiten worden de meningen van zoveel mogelijk organisaties meegenomen.
Voor het multifunctionele kunstgrasveld geldt als uitgangspunt, dat alle plaatselijke verenigingen er
gebruik van kunnen maken.
Het wordt daarmee een brede voorziening, dat wil zeggen dat deze verder gaat dan alleen een
kunstgrasveld voor voetbal.
Verenigingen zijn in de opstartfase naar de meerwaarde van een multifunctioneel kunstgrasveld
gevraagd. Deze zijn hieronder weergegeven:
•
Gezamenlijk gebruik van voorzieningen (waaronder ook technische installaties etc.)
•
Gebruik maken van elkaars faciliteiten
•
Samen onder 1 dak /terrein
•
Kostenbesparing door samenwerking
•
Uitlenen materialen
•
Elkaar ontmoeten, gezelligheid
•
Sociaal contact
•
Dag arrangementen
•
Saamhorigheid
•
Bewegen wordt gestimuleerd jong en oud / bevorderen gezinde levensstijl
•
Maximaal anticiperen op bevolkingskrimp
•
Extra faciliteiten voor het dorp

Vendeliers O.L.V. Gilde

Spelende kinderen basisschool tijdens pauze.
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Werkzaamheden
De werkzaamheden van de Stichting de Buitenham zijn gericht op:
a. Het in stand houden, beheren en exploiteren van een multifunctioneel kunstgrasveld inclusief
hekwerk, verlichting, dug-outs en tribune en voorts al wat met één en ander zijdelings of rechtsreeks
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
b. Het samenwerken met andere partijen, welke een gelijksoortig of aanverwant doel nastreven;
c. alle andere wettige middelen welke voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Binnen de financiële mogelijkheden is er vooral gekeken naar het creëren van multifunctionaliteit.
Daardoor zal een maximale kruisbestuiving tussen gebruikers gaan plaatsvinden. Zonder dat er sprake
is van gedwongen opgave van eigen identiteit van elke afzonderlijke vereniging. Sport, cultuur, welzijn,
onderwijsactiviteiten e.a. op het dorp gerichte activiteiten kunnen volop plaatsvinden. Het ontmoeten
staat centraal.
Laagdrempeligheid en het “van ons en door ons” wordt vanaf het begin gepromoot. Zelfwerkzaamheid
waar mogelijk tijdens de realisatie maakt hier een onderdeel van uit.
Qua beheer is er voor gekozen om met vrijwilligers te werken. Enerzijds vanuit kostenoogpunt maar zeer
zeker ook om betrokkenheid bij inwoners te creëren.
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5. Omgevingsanalyse
5.1

Bevolkingssamenstelling
Leeftijd

Totaal

0-4

37

5-9

60

10 - 14

49

15 - 19

48

20 - 24

30

25 - 29

18

30 - 34

31

35 - 39

58

40 - 44

56

45 - 49

60

50 - 54

64

55 - 59

65

60 - 64

48

65 - 69

58

70 - 74

48

75 - 79

23

95 - 99

1

Totaal

775

Bron: Gemeente Oude – Ijsselstreek 01-01 2010
Kijkend naar de samenstelling dan zien we dat deze zeer divers is qua leeftijdsopbouw.
Jonge Gezinnen, jeugd (5 -19 jr) en senioren(55+) zullen onze eerste aandacht hebben.
Jong en oud samenbrengen daar waar mogelijk geeft een extra stimulans aan de leefbaarheid van een
kern.
Wij richten ons in eerste instantie op de lokale bevolking. Vernieuwend willen we ook zijn.
Samenwerking met andere omliggende kleine kernen sluiten wij dan ook niet uit in de toekomst.
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6. Jong en Oud samen in beweging op “de Buitenham.”
Vanuit de doelstellingen vanuit het dorp gezien is met het kunstgrasveld de accommodatie qua
multifunctionaliteit compleet. Je bent zowel binnen als buiten multifunctioneel.
Er is een brede doelgroep te bereiken, denk hierbij aan:
schooljeugd (sporten, T.S.O / B.S.O)

90 kinderen. I.v.m. verwachtte bevolkingskrimp zal doelstelling

zijn, aantal op niveau houden.
Basisschool Pius X kent een tussen schoolse opvang waar veel gebruik van gemaakt wordt. In de
middagpauze kan deze groep zich actief uitleven. 4x per week gemiddeld 15 kinderen.
I.v.m. verwachtte bevolkingskrimp zal doelstelling zijn, aantal op niveau houden.
“Meer bewegen voor Ouderen”, 30 ouderen. Als gevolg van de toenemende vergrijzing zal deze groep
toenemen. We streven ernaar om deze groep met 50% te vergroten.
Oefenen schutterij, wekelijks kunnen 25 vendeliers buiten oefenen om zich verder te bekwamen in het
vendelen.
Slagwerkgroep maakt samen met fanfare gebruik van veld om marcheren te oefenen.
Koninginnedag, jaarlijks zal het Oranje comité het veld gebruiken voor het organiseren van activiteiten.
Fanfare organisatie 1X per 5 jaar “Music Together”
Opstarten 45+ voetbal Om ouderen langer in beweging te houden is dit een activiteit, waarin wij veel
groeipotentie zien. Ook in relatie met de aanwezige multifunctionele sportzaal.
Opzetten Euregio toernooi. Creëren ontmoetingen tussen 2 landen. Doelstelling realisatie 2013.
Volksdansen ouderen, deze groep kan nu alleen binnen terecht, door het aanbieden van deze
buitenruimte worden hun mogelijkheden vergroot.
Stageplekken voor de opleiding “Sport en beweging” zullen we waar mogelijk inzetten voor opstarten
nieuwe activiteiten om bv. ouderen in beweging te laten blijven en jongeren in beweging te laten komen.
Ook zullen we ook mogelijkheden creëren om maatschappelijke stages te vervullen. Voor beide partijen
levert dit “een win/ win” situatie op. Concreet contact met NOC/NSF “Sport bewegen in de buurt”.
Zodra het multifunctionele veld gerealiseerd is (oktober 2012) zullen bovenstaande activiteiten ontplooid
gaan worden. Er zal hierin worden samengewerkt worden met bv. stichting “Gemeenschapshuis
Varsselder -Veldhunten”, e.a. partijen.
Zowel jong en oud kunnen hier te allen tijde gebruik van maken.
Dit bevordert de gezondheid maar ook de sociale samenhang.
Voor onderhoud kan gebruik gemaakt worden maken van fitte senioren, die op deze wijze een nuttige
dagbesteding voor handen hebben, met als voordeel sociale contacten.
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Opgesteld april 2012
Namens bestuur stichting ‘de Buitenham”
René Hakvoort, voorzitter.

Varsselder –Veldhunten
een dorp in beweging.

Voor vele partijen in Nederland ondertussen een voorbeeld van good practice.
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