Dorpsagenda Laat Leuth Leven
Thema: Zorg voor elkaar; 2-jaarlijkse bijeenkomst verenigingen en
organisaties Leuth

Bewonerssuggesties (enkele
voorbeelden van de gele stickers):
● Zorg voor elkaar: Vrijwilligerspool voor heel het dorp.
● Zorg voor elkaar: We kunnen niet zonder vrijwilligers, steeds minder door
langer werken.
● Zorg voor elkaar: Vaste ontmoetingsmomenten tussen verenigingen in
Leuth (bijv. 2 keer per jaar) zodat men van elkaar weet wat er speelt.
● Zorg voor elkaar: Samenvoeging VVLK en tennisvereniging.
Voetbal/tennispark, kosten delen/kantine etc.
● Sport en ontmoeten: Samenwerking verenigingen met als doel zaken
gemeenschappelijk oppakken i.p.v. Ieder voor zich (uitwisseling kennis en
mensen).
Huidige (oude) situatie:
Verenigingen en organisaties hebben veel werk en/of moeite om de vereniging
of organisatie draaiende te houden. Het vinden van leden, bestuursleden en
vrijwilligers wordt voor iedereen steeds moeilijker. Ook maatschappelijke- en
culturele veranderingen spelen hierbij een belangrijke rol.
Het ontbreekt vaak aan prioriteit, tijd en mensen om zaken af te stemmen met
andere verenigingen en organisaties.
Gewenste situatie:
Meer afstemming met en tussen verenigingen en organisaties uit Leuth, zodat
we van elkaar weten waar momenteel de uitdagingen liggen en waar we slim
met elkaar kunnen samenwerken en elkaar kunnen helpen.
Gevoerde actie:

Op 16 mei 2019 zijn, op uitnodiging van de Dorpsagenda, een groot aantal
vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties uit Leuth in de
Vriendenkring bij elkaar gekomen om kennis te maken, informatie met elkaar
te delen en te kijken of er behoefte bestaat aan meer reguliere afstemming en
samenwerking.
De volgende onderwerpen werden tijdens de bijeenkomst genoemd:
● 2 jaarlijks een overleg, met o.a. evaluatie en afstemmen jaarplannen.
● Informatie bundelen en met elkaar delen.
● Van ‘Veel werk met weinig mensen’ naar ‘Veel mensen met weinig werk’.
● Meer samenwerken, materiaal uitlenen aan elkaar, vrijwilligerspool
opzetten, klusteams maken, inkoop samen voordeliger.
● Nieuwe impuls aan ledenwerving geven, ludieke aanpak om mensen mee te
krijgen.
● Sponsoring samen afstemmen, we vissen allemaal in dezelfde vijver.
● Gemeenschappelijke activiteiten opstarten (kwis, bingo, sport, cultuur,
vermaak).
Nog uit te voeren actie/planning:
Alle verenigingen en organisaties uit Leuth, Kekerdom en Erlecom (ook
diegenen die niet op 16 mei aanwezig waren) worden begin september
uitgenodigd voor een volgende bijeenkomst in november 2019.
Betrokken partijen:
Tijdens de bijeenkomst waren vertegenwoordigd: , Dorpsagenda Leuth, Kinder
Vakantie Activiteiten, Kulturhus Leuth, Leuth Idee, Oranje comité, Polderpop,
Schutterij Vriendenkring, Stichting Kakatoe, Stichting Triangel, Tennisvereniging
Leuth, VVLK.
Leden themagroep:
René van Zutphen neemt het initiatief om volgende bijeenkomst te
organiseren.
Verenigingen en organisaties sturen één afgevaardigde naar het overleg.

