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Ingevuld door: 

1 historische vereniging 

3 Vrouwenverenigingen  

4 Toneelverenigingen  

6 Koren 

5 Muziekverenigingen 

1 Schutterij  

1 oranje vereniging 

2 seniorenverenigingen 

1 zieken en ouderenomroep 

 

Uit de volgende kernen: 

6x Azewijn 

5x Didam 

2x Zeddam 

2x Stokkum 

1x Braamt 

1x Beek-Loerbeek 

2x Loil 

1x Nieuw Dijk 

4x ’s-Heerenberg 

1x Zevenaar 

 

 

Aantal verstuurd:  46 

Aantal ingevuld: 25 

 

Respons:   54% 

 



 

Toelichting 

Wij hebben de 2 jaar met Corona elke 3 maanden een kleine attentie naar de leden gebracht of in de 

brievenbus gedaan om zo het contact te onderhouden en dat heeft enorm geholpen. Wij hebben er zelfs 

leden bij gekregen. De waardering voor ons als bestuur is daardoor gegroeid en door al die positieve 

reacties is iedereen lid gebleven. 

 

Vrijwilligers zijn bij ons niet van toepassing 

 

vaste club mensen die alles regelen, weinig verloop. 

 

wat lastig om mensen weer te krijgen voor hulp 

 

voor de continuïteit van de vereniging zou het goed zijn als er een aantal jongere leden bij zouden komen. 

 

We hebben ons bestuur nog op sterkte 

 

We hebben geen vrijwilligers 

 

Het is een uitdaging om met name bestuursleden te vinden. 

 

Men heeft geen zin meer in verplichtingen 

 

Wij zijn een vereniging met 92 leden 

 

minder activiteiten 

 

In onze vereniging zijn de vrijwilligers ook de leden. Wel daling, niet alleen door corona 

 

Wel moeizaam om leden geactiveerd te krijgen: "op en doorstarten" 

 

wij gebruiken nauwelijks vrijwilligers 

 

ledenaantal zelfde gebleven als voor coronatijd. 

 

veel jeugdige leden 

 



 

Toelichting 

onbekende oorzaak 

 

vaste club leden die al jaren lid zijn. 

 

Ons ledenaantal is wel licht gedaald maar we hebben niet de indruk dat is veroorzaakt door de corona-

pandemie. 

 

Daling door ziekte of overlijden 

 

wij hebben geen leden. 

 

Enkele leden zijn gestopt, of zelfs overleden. 6 Nieuwe leden verwelkomt! 

 

Met 15 leden is elk lid er 1 

 

In de pandemie heeft onze vereniging volledig stil gestaan. Leden hebben daardoor andere hobby's 

gezocht. 

 

door beperking van activiteiten geen nieuwe aanmeldingen 

 

Wel een daling, ook door corona 

 

niet door corona wel door overlijden 

 

niet/nauwelijks opzeggingen gehad, had niet veel langer moeten duren 

 
  



Zo ja, wat hebben jullie al gedaan om leden en vrijwilligers te behouden? 

actie in voorbereiding 

 

zoveel mogelijk onderling contact blijven houden. 

 

Tot op heden niets 

 

Uitnodiging in dorpskrant om lid te worden. Persoonlijk bezoek door bestuur 

 

Contact gehouden en toch steeds nieuwe plannen gemaakt, hoewel vaak weer afgezegd. 

Regelmatig online contacten, 1 op 1 bezoeken afleggen, d.m.v. een koffie carrousel iedereen bij elkaar op 

de koffie laten gaan, om zo de verbintenis te behouden 

 

Tijdens de pandemie hebben we alle leden een attentie cadeau gedaan om de binding met de vereniging te 

behouden. 

 

Bij enkele gelegenheden zoals Pasen en kerst een leuk presentje gebracht. 

 

Elke maand contact via een (nieuwsbrief) naar de leden en regelmatig een attentie bezorgd bij de leden. 

 

Aandacht geven: "warm hart" door attentie te overhandigen 

 

programma interessanter maken 

 

via WhatsApp elkaar op de hoogte houden en zodra het mogelijk was een bijeenkomst gehouden. 

 

online bijeenkomsten en nieuwsbrieven 

 

Zo ja, wat hebben jullie al gedaan om nieuwe leden en vrijwilligers te werven? 

actie in voorbereiding 

 

lijstje met namen opgesteld en de personen persoonlijk benaderen 

 

bekendheid geven via de pers en sociale media. 

 

Tot op heden niets 

 

Ons nu ingeschreven bij een landelijke actie om leden te werven. Onze campagne, open repetities, media 

aandacht sluit daar bij aan 

 

Publicaties in de lokale media 

 

Leden gevraagd om anderen mee te nemen naar een activiteit, indien mogelijk vanwege corona. 

 

persoonlijke benadering (oud) leden 

 

jongere inwoners benaderen voor lidmaatschap 

 



Contact leggen met oud leden 

 

niets. 

 

 

Wat waren de resultaten?  

 

Mensen willen meer rust en gaan geen verplichtingen aan vooral jonge mensen niet en als ze wel interesse 

tonen kunnen ze niet. 

 

tot op heden nihil. 

 

8 nieuwe leden 

 

We hebben nog geen aanmeldingen gekregen 

 

We zijn zeer tevreden met een behoorlijk gegroeid aantal leden! 

 

Tot nu toe 2 leden en één enthousiast persoon  

 

Eén nieuw lid vanuit een andere verenging als gevolg van verhuizing 

 

tot nu toe beperkt in mogelijkheden 

 

5 nieuwe leden 

 

1 lid geworven 

 

niet genoeg 

 

Tot nu toe geen resultaat 

  



 

 
 

 

Toelichting 

Dat is het enige wat moeizaam verloopt. Nieuwe bestuursleden is wel een probleem maar we hopen dat dit 

in de loop van de jaren weer zal verbeteren. 

 

wij zijn niet gebaat met vrijwilligers maar met mensen die spelend lid willen worden. 

 

Actieve spelers 

 

Tot op heden hebben we alle taken vervuld. We zijn nog wel op zoek naar een dirigent. 

Bestuur is op leeftijd. 

 

functie PR, iemand die techniek kan verzorgen. Tevens zijn we op zoek naar filmers, die activiteiten in de 

regio willen filmen en daar een kort filmpje van maken. 

 

Iemand erbij ter ondersteuning is altijd prettig 

 

We zijn een kleine vereniging en kunnen moeilijk mensen vinden die een bestuursfunctie willen oppakken. 

 

vrijwilligerswerk tijdens pandemie sluimerend 

 

leden zijn eventuele vrijwilligers 

 

het oude bestuur bestaat uit ongeveer 80 plussers 
 



 

Toelichting 

voor op peil houden ledenbestand 

 

Nieuwe leden zijn altijd welkom maar onze vereniging is best groot voor zo'n klein dorp. We hebben 74 

leden. Door mond op mond reclame en ons programma in het lokale blad te zetten komen er toch af en toe 

leden bij. 

 

Wij hebben met name strijkers/violisten nodig 

 

ja de vereniging heeft anders bijna geen bestaansrecht meer fusie zou dan nog optie zijn 

 

We kunnen met het huidige ledenaantal prima door maar nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom. 

 

Bestuur en leden 

 

16 leden nu blijft een minimaal aantal 

 

Ook het toneel voor de jeugd heeft 2 jaar volledig stilgestaan waardoor we veel jeugdleden zijn 

kwijtgeraakt en nieuwe moeten werven. 

 

Wij hebben 92 leden is best veel voor een dorp  

 

We zouden graag meer trompettisten willen, maar het lukt ons niet om nieuwe trompettisten aan te trekken 

 

geeft meer animo om door te gaan en activiteiten op te starten 

 

met name in zwaar koper is de bezetting dun. Denk hierbij aan tuba, bariton, trombone 

 

de vereniging moet of mag niet langzaam ophouden 

 

We missen leden om de bezetting optimaal te houden 

 

toneelspelers/speelsters 

 

altijd welkom 

 



 

Wat is voor ons verder nog belangrijk om te weten? 

De subsidie die we jaarlijks krijgen van de gemeente Montferland is erg belangrijk voor ons om zo de 

zaalhuur te compenseren van 500,00 per jaar en daardoor de contributie voor iedereen toegankelijk te 

houden en daardoor maandelijks leuke bijeenkomsten te kunnen organiseren. Ook de extra ondersteuning 

Corona is erg fijn om ons negatieve saldo te kunnen compenseren van 2021. Wij bestaan dit jaar 90 jaar en 

kunnen weer plannen maken om het jaar feestelijk te eindigen na deze zware tijd. 

 

Zoals reeds vermeld zijn we op zoek naar een dirigent voor ons koor, dit is echter geen vrijwilligerswerk 

maar daar zouden we wel wat hulp bij kunnen gebruiken aangezien dirigenten schaars zijn. 

 

Oudere jongeren hebben schijnbaar minder belangstelling voor ouderen vereniging 

 

We zijn trots op onze leden, die steeds positief bleven en telkens opnieuw begonnen te repeteren en dan 

weer in een lockdown moesten. De band onderling is sterk. De gehele pandemie-periode hebben de leden 

de contributie doorbetaald, zodat we ook de dirigent konden ondersteunen. 

 

Met name ondersteuning in de vorm van publicaties voor het werven van nieuwe (jeugd) leden zou ons 

kunnen helpen. Bestuursleden zullen we toch zoveel mogelijk uit ons eigen netwerk moeten proberen te 

werven om binding met het dorp en de vereniging te houden. 

 

Sommige vragen moeilijk te beantwoorden, omdat het vrijwilligerswerk bij de vereniging tot nu toe gedaan 

wordt door de leden. 

 

de nieuwe senioren zich over het algemeen tot op late leeftijd te jong voelen voor de senioren en dan 

zeggen hadden we veel eerder moeten doen 

 

locatie om toneeluitvoering te doen.  


