
 

 

Aan de bestuursleden van de verenigingen van Diessen, Baarschot en Haghorst 

 

De Verenigingsraad Diessen is er voor alle verenigingen van de voormalige gemeente 

Diessen, ongeacht of die vereniging actief is op cultureel-, sport- of welzijnsgebied.  

Sommige verenigingen hebben het in deze tijd niet gemakkelijk. Dat heeft enerzijds te 

maken met het feit dat mensen zich niet, zoals voorheen, jarenlang aan één en de zelfde 

vereniging willen binden en daar ook niet al hun vrije tijd in willen steken, en anderzijds met 

het gegeven dat tijdens de Covid-pandemieën – waarin weinig of geen 

verenigingsactiviteiten konden plaatsvinden - velen hun tijd anders zijn gaan invullen. 

De vraag is dan ook: hoe nu verder? 

En aan de andere kant zijn er in de afgelopen jaren veel nieuwe mensen in de dorpen komen 

wonen, die onvoldoende beeld hebben van wat er aan activiteiten en verenigingen allemaal 

mogelijk is.  

Wij willen dan ook aan de besturen van de  ons bekende verenigingen het volgende 

voorleggen: 

1- welke activiteiten zijn er binnen jouw vereniging? 

2- welke toekomst zien jullie? 

3- hoeveel leden hebben jullie momenteel? 

4-  is je vereniging financieel voldoende sterk? 

5- wat doen jullie nu aan werving van nieuwe leden? 

6- heb je behoefte aan jeugd-  of volwassen leden? 

7- hebben jullie behoefte aan hulp of advies  bij het invullen van je toekomst? 

 

Verder zijn wij van plan om in het najaar van 2022 een soort ‘Meet & Greet’ te organiseren 

om een positieve impuls aan jullie vereniging te geven: een bijeenkomst waar de 

verenigingen zich eerst via een ‘pitch’  op het podium kunnen presenteren, met aansluitend 

de gelegenheid om in kraampjes aan het zowel jeugdige als volwassen publiek verdere uitleg 



of demonstratie te geven.  Wij zorgen voor de accommodatie, de begeleiding en mede voor 

de publiciteit, jullie voor de inhoud van de bijeenkomst.  

Vraag 8 luidt dan ook:  

Nemen jullie deze uitdaging aan en willen jullie aan zo’n bijeenkomst meewerken?  

 

Graag vernemen wij uiterlijk 15 juli a.s. de antwoorden op de 8 bovenstaande vragen. 

Heeft je vereniging geen interesse, laat het ons dan ook weten! Ons emailadres is: 

vrdiessen@gmail.com.  

 

Diessen, Juni 2022 
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