
EHBO-ers van verschillende clubs 

richtten een EHBO pool op die 

algemeen inzetbaar is.

Voetbalclub FC LEO uit Leens dreigde 

door de krimp in het gebied haar 

jeugdafdeling kwijt te raken. In het 

ergste geval zou, door het afnemende 

ledenaantal, het bestaansrecht van de 

club in het geding komen. Tijd voor 

actie dus en daarom werd besloten om 

in gesprek te gaan met voetbal-

verenigingen uit de omliggende dorpen 

met als doel: samenwerking tussen de 

jeugdafdelingen. Vervolgens is met 

verschillende andere organisaties uit 

het dorp een stuurgroep gevormd om 

elkaar te versterken. De eerste 

bijeenkomst leidde direct al tot mooie 

verbindingen. Het besluit van FC LEO 

om simpelweg het gesprek aan te gaan 

met verenigingen uit de omgeving van 

Leens, heeft uiteindelijk geleid tot een 

samenwerkingsverband genaamd 

Samenwerkende Verenigingen Leens. 

Met resultaat, want er is inmiddels een 

nieuwe dorpsvisie ontwikkeld en er 

wordt vol positieve energie gewerkt 

aan meer initiatieven zoals hieronder 

beschreven.

Sterk door verbinding.

Sterk Vrijwilligerswerk is 
een initiatief
van

Sterk door
verbinding.

Om Leens aantrekkelijker te maken, 

is een Ladies Night voor jeugd 

georganiseerd in de lokale jeugdsoos.

Door een behoeftepeiling af te 

nemen, is er een realistisch beeld 

ontstaan wat betreft de (toekomstige) 

sportafname.

Om interactie tussen dorpsgenoten 

te stimuleren, vinden er activiteiten 

plaats in het verzorgingstehuis.

Samen vooruit

Samen de schouders eronder
in Leens

Good practice 3



Samen werken 
aan de toekomst

Lokale samenwerking
in Tolbert

De CazemierBoerderij, een begrip in 

Tolbert, wordt gebruikt voor 

verschillende dorpsactiviteiten en is 

daarmee een belangrijk ontmoetings-

punt in het dorp. Om de boerderij zo 

goed mogelijk te kunnen exploiteren 

besloten de huidige gebruikers 

Oudheidkamer Fredewalda en Stichting 

Dorpshuis Tolbert om elkaar te 

versterken door meer te gaan samen- 

werken. Dit heeft geresulteerd in een 

fusie tussen beide stichtingen. Ter 

voorbereiding is een projectgroep met 

vertegenwoordigers gestart om de 

integratie van beide partijen op weg te 

helpen.

Om andere verenigingen en organisaties 

bij het proces te betrekken, is er samen 

met de besturen van Fredewalda en 

Stichting Dorpshuis Tolbert een 

bijeenkomst georganiseerd. 

Daarbij is onder andere een sociale 

kaart gemaakt die de bestaande 

verbanden met betrekking tot de 

CazemierBoerderij in beeld brengt.

Sociale kaart brengt verbanden 

met betrekking tot de 

CazemierBoerderij in beeld. 

Leren van elkaar 
in Midden-Groningen

Bestuurders
Centraal

Het vrijwilligerswerk verandert. 

Succesformules uit het verleden 

leiden niet meer vanzelfsprekend tot 

sterke, levendige organisaties. 

Vrijwillige besturen staan hierdoor 

voor een uitdaging.

Er is in het algemeen veel kennis en 

ervaring aanwezig bij vrijwilligers-

organisaties en hun besturen. Het 

delen hiervan, met leren van elkaar 

als gevolg, gebeurt echter nog maar 

weinig. In Midden-Groningen hebben 

ervaren bestuurders daarom een 

netwerk gestart dat het besturen 

gemakkelijker en leuker kan maken: 

BestuurdersCentraal.

Ervaren bestuurders zetten zich op 

vrijwillige basis in om kennis en 

ervaring met collega’s van andere 

verenigingen te delen. Dat doen ze 

door trainingen te verzorgen over 

onderwerpen zoals bestuurlijke 

vernieuwing, AVG of financiën. 

Daarnaast worden zij als coach ingezet 

bij organisaties met een dringende 

hulpvraag. Zo kan een bestuur dat 

bijvoorbeeld de financiën niet op orde 

heeft, tijdelijk geholpen worden door 

een ervaren penningmeester.

Succesformules uit het verleden

leiden niet meer vanzelfsprekend

tot sterke, levendige

organisaties.
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Van vrijwilligersorganisaties wordt 

steeds meer gevraagd. Verwacht wordt 

dat ze met een eigentijds aanbod 

blijven komen, terwijl hun vrijwilligers 

het steeds drukker krijgen en zich 

minder willen binden aan vaste taken 

en verantwoordelijkheden. Het is dan 

ook niet gek dat steeds meer vereni-

gingen zich afvragen hoe ze dit 

allemaal moeten aanpakken.

Samen sta je sterker!

Sommige vrijwilligersorganisaties 

moeten soms hun uiterste best doen 

om in de basis actief te kunnen blijven.

Dit terwijl anderen graag juist iets 

nieuws willen opzetten en op zoek zijn 

naar manieren waarop ze dat kunnen 

organiseren. Dat laatste kost tijd. Tijd 

die ze liever in de uitvoering van hun 

activiteiten steken. Lokale samen-

werkingen kunnen hierbij de oplossing 

zijn om dubbel werk te voorkomen. Met 

het initiatief Sterk Vrijwilligerswerk 

willen wij dit soort samenwerkingen 

stimuleren en ondersteunen.

Ondersteuning op meerdere vlakken

Met Sterk Vrijwilligerswerk kunnen we 

op verschillende manieren iets voor 

jouw organisatie betekenen. 

Zo begeleiden we organisaties bij 

processen. Daarnaast organiseren we 

bijeenkomsten waar vrijwilligers uit 

een dorp of gebied met elkaar in 

contact komen. Tenslotte verzorgen 

we trainingen over het vinden en 

binden van vrijwilligers of over 

bestuurlijke vernieuwing. De aard van 

de ondersteuning hangt uiteraard af 

van de hulpvraag en van wat je als 

vereniging uiteindelijk wilt bereiken.

Ook sterker worden door verbinding?

Neem voor meer informatie en de 

ondersteuningsmogelijkheden contact 

op met:

 

Simone Smuling

Projectleider Sterk Vrijwilligerswerk

Telefoon: 050-87 00 100

E-mail: s.smuling@hvdsg.nl




