
UITKOMSTEN THEMA AVONDEN ‘MEER ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN’ 

1) Inleiding 

In 2016 sloten de Jongerenraad Neder-Betuwe en het jongerenwerk van Mozaïek de handen ineen. 
Er werd besloten om gezamenlijk te onderzoeken hoe het gesteld is met het aanbod van activiteiten 
voor jongeren in de gemeente Neder-Betuwe. De reden hiervoor was dat jongeren regelmatig zeggen 
“er is hier niks te doen”. Het idee was om te onderzoeken of deze bewering klopt en tevens of het 
bestaande aanbod misschien versterkt kan worden.  

Om goed te kunnen achterhalen wat er leeft in de verschillende dorpen werd gekozen voor een 
dorpsgerichte aanpak. In ieder dorp van Neder-Betuwe werd een bijeenkomst georganiseerd voor 
clubs en verenigingen die activiteiten (willen) organiseren voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar oud. 
In IJzendoorn werd geen bijeenkomst georganiseerd, organisaties uit dit dorp verder uitgenodigd op 
een avond in Ochten. In totaal zijn er dus vijf verschillende bijeenkomsten georganiseerd. 

Alle clubs en verenigingen werden 
persoonlijk uitgenodigd om de thema 
avond in hun dorp bij te wonen. Dit 
gebeurde d.m.v. een brief, een e-mail of 
via social media. Daarnaast werd er 
reclame gemaakt met digitale flyers, die 
verspreid zijn via Facebook, Instagram en 
WhatsApp. In totaal werden de thema 
avonden bijgewoond door zesentwintig 
clubs en verenigingen uit Neder-Betuwe.  

Tijdens de avonden is gesproken over wat 
goed gaat bij de organisaties; wat zijn de 
sterke punten? Ook werd gekeken naar 
wat niet gaat; waar loopt men tegenaan? 
Ook werd gekeken naar mogelijkheden 
waarop clubs en verenigingen elkaar 
kunnen versterken, bijvoorbeeld door 
expertise en/of materialen te delen.  

De avonden hebben geleid tot een twaalftal bevindingen.  

 

2) Bevindingen n.a.v. thema avonden 
 

1. Alle clubs en verenigingen in Neder-Betuwe kampen met een terugloop van het aantal 
jeugdleden.  

2. De meeste clubs en verenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers.  
3. De meeste clubs geven aan dat zowel de leden, als de ouders veel minder betrokken zijn bij de 

vereniging dan vroeger. 
4. Het bestaan en het aanbod van diverse clubs en verenigingen is bij veel kinderen/ jongeren niet 

bekend.  
5. Veel jeugd en ouders halen hun informatie via het internet, in het bijzonder via social media. 

Hierop zijn veel clubs en verenigingen niet zichtbaar of niet aanwezig. Het ontbreekt de meeste 
clubs de clubs aan tijd en ervaring om hier optimaal gebruik van te maken.  
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6. In de meeste dorpen is de voetbalvereniging de club met de meeste jeugdleden. Met 
uitzondering van Echteld, daar heeft de voetbalclub helemaal geen jeugdafdeling meer. In 
Echteld is de Corsoclub degene met de meeste jeugdleden.  

7. Er zijn grote cultuurverschillen tussen de dorpen. In het ene dorp (bijvoorbeeld Echteld) is een 
hechte cultuur van ons kent ons en is er veel interactie. In het andere dorp (bijvoorbeeld 
Dodewaard) is een minder hechte cultuur, men kent elkaar wel, maar verschillende clubs leven 
meer langs elkaar heen, ieder doet zijn eigen ding en er is weinig interactie.  

8. Diverse clubs en verenigingen geven aan dat gereformeerde inwoners geen gebruik maken van 
het aanbod wat geboden wordt.  

9. De meeste clubs en verenigingen zijn over het algemeen tevreden met de kwaliteit van de 
accommodaties. Op detail niveau zijn er soms wel klachten, maar daarin is geen rode draad te 
zien.  

10. Clubs en verenigingen geven aan dat het huren van gemeentelijke accommodaties duurder is 
dan voorheen. Dit drukt zwaar op hun budget.  

11. Clubs en verenigingen geven aan dat het verkrijgen van subsidie bij de gemeente veel 
omslachtiger is dan voorheen het geval was.  

12. Clubs en verenigingen geven aan dat ze minder subsidie krijgen van de gemeente dan voorheen 
het geval was.  
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Bijlage 

Lijst van clubs en verenigingen die hebben deelgenomen 

1. Castra Toneel 
2. Christians On Monday 
3. Corsowagen Echteld 
4. De Hoenderik Kesteren 
5. DGV Dodewaard 
6. Dorpshuis Kesteren 
7. Dorpsvereniging Echteld 
8. EHBO Opheusden 
9. HSV de Sportvisser 
10. Huttenbouw Dodewaard 
11. IJsclub De Hoeken 
12. Jongerenraad Neder-Betuwe 
13. Jongerenwerk Mozaïek 
14. Kunst en Vriendschap Opheusden 
15. Oranjevereniging Echteld 
16. Oranjevereniging Ochten – Eldik 
17. Oranjevereniging Willem de Zwijger 
18. Protestantse Gemeente Echteld  
19. SV Olympia Ochten 
20. Tafeltennisvereniging Sethone  
21. Tennisclub de Kersenplukkers 
22. Vakantie Bijbelweek 
23. VOLO 
24. Vrijwilligers voormalige De Meeting 
25. VV Dodewaard 
26. VV Kesteren 
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