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1. Aanleiding 

Onze samenleving verandert snel. Dat geldt ook voor de wijze waarop we omgaan met sport, 

bewegen, vrije tijd en recreëren. Mensen stellen zichzelf steeds vaker centraal en steeds minder de 

plek (vereniging, fitnessclub, openbare ruimte, ontmoetingscentrum) waar ze willen sporten, 

bewegen en recreëren. Ze zijn online georiënteerd en shoppen en hoppen bij verschillende 

aanbieders. Steeds vaker worden apps gebruikt om te bewegen, gezonder te eten, te werken aan 

een vitaler leven, te recreëren en elkaar te ontmoeten. Mensen zijn steeds vaker op zoek naar een 

plek waar ze iets kunnen halen wat op dat moment bij hen past: ze zijn continu op zoek naar 

toegevoegde waarde, niet meer naar een lidmaatschap of verbondenheid voor het leven. 

Die ontwikkeling heeft ook grote impact op het traditionele verenigingsleven. Steeds meer 

(sport)verenigingen en stichtingen hebben het moeilijk. Chronisch vrijwilligerstekort, moeizaam 

functionerende kaderbesturen, financiële tekorten, achteruitgang in kwaliteit van accommodaties en 

begeleiding, minder sponsoring, leden die afhaken, enz. 

Ook Baarlo wordt met deze ontwikkeling geconfronteerd. Verenigingen en stichtingen staan onder 

druk en visies op accommodaties dienen in een bredere context te worden geplaatst. 

Accommodaties zijn niet meer sec een plek waar je naar toe gaat om een bepaalde sportvorm te 

beoefenen, te recreëren of mensen te ontmoeten, maar worden steeds meer een plek waar je een 

keuze hebt om dat te doen waar je op dat moment behoefte aan hebt. In dat kader is de verwachting 

dat versnipperde (sport)accommodaties worden samengevoegd tot multifunctionele (sport)kernen 

of (sport)zones met meerdere aanbieders op het gebied van sporten, bewegen en recreëren (hybride 

varianten van georganiseerd, ongeorganiseerd en commercieel), voeding, mentale vlak, leefstijl, 

fysiotherapie, (sport) bso, sociaal-maatschappelijke activiteiten, combinatie van online en fysieke 

stores, nieuwe en andere financiersvormen en verdienmodellen, enz. 

De verwachting is dat ook in Baarlo (maatschappelijke en ondernemende) aanbieders van sport, 

bewegen, recreatie en ontspanning, samen met partners, een transitie ingaan. Dat is geen 

bedreiging, maar een kans. Om richtinggevende bouwstenen te verzamelen voor die transitie, is op 

initiatief van de werkgroep communicatie onder de vlag van Dorpsraad Baarlo in maart 2021 aan de 

hand van een online enquête een inventarisatieonderzoek gehouden naar de huidige en verwachte 

toekomstige situatie van de (sport)accommodaties in Baarlo. Voor het onderzoek zijn alle 

exploitanten én gebruikers van (sport)accommodaties uitgenodigd. 

 

2. Trendanalyse 



Het inventarisatieonderzoek vindt plaats in een tijdgeest dat het verenigingsleven en de 

georganiseerde sport onder druk staan. De uitbraak van de coronapandemie heeft de sport en de 

sportparticipatie geen goed gedaan en een verdere uithollende werking gehad. De fitnesscentra zijn 

bijna 30% (landelijke cijfers) van hun leden kwijtgeraakt, terwijl andere ondernemende 

sportaanbieders (bijvoorbeeld golfbanen) hun omzet zagen stijgen. De coronacrisis heeft er ook voor 

gezorgd dat er nog nooit zoveel aandacht voor een gezonde(re) leefstijl en vitaliteit is. De 

verwachting is dat de effecten van de coronacrisis grotendeels van tijdelijke aard zijn. Er zijn 

daarentegen andere trends en ontwikkelingen die een grotere claim over een langere periode (gaan) 

leggen op de sportparticipatie. Hier zijn veel landelijke onderzoeken over gepubliceerd. We sommen 

een aantal kenmerken van die ontwikkelingen op, omdat ze ook van invloed zullen zijn op de 

accommodaties en in feite als een soort ‘meetlat’ kunnen dienen bij het ontwikkelen van een 

integrale accommodatievisie voor Baarlo. 

• Demografische kenmerken: toename van het aantal senioren, eenpersoonshuishoudens en 

migranten; 

• Economische kenmerken: bezuinigingen op subsidies, verdere vercommercialisering van de 

sport, groei van ondernemende sportaanbieders; 

• Sociaal-culturele kenmerken: individualisering en informalisering van de sport. Dit leidt tot 

andere vormen van inzet van vrijwilligers en relaties die ze aangaan met een 

vereniging/organisatie/aanbieder (meer hoppen en shoppen); 

• Technologische kenmerken: apps, 24/7 coaching via wearables; 

• Ecologische kenmerken: teveel calorierijke en ongezonde voeding, weinig bewegen, meer 

welvaartsziekten, gebrek aan ruimte om te bewegen in steden, klimaatveranderingen 

(voorbeeld: droger en warmer in delen van het jaren); 

• Politiek-juridische kenmerken: er zijn veel ontwikkelingen in de politiek die de sport raken, 

variërend van gebiedsontwikkeling tot verduurzaming en meer verantwoordelijkheid bij de 

burger, van verdere professionalisering tot ‘gestuurde fusies en gedeelde accommodaties’. 

 

3. Proces inventarisatieonderzoek 

In het proces van voorbereiding van het inventarisatieonderzoek in Baarlo tot en met vertaling van 

de conclusies en aanbevelingen, zijn vier fases aangebracht. 

Fase-1: voorbereiding (november 2020-februari 2021) 

• Samenstellen werkgroep 

• Opstellen vragenlijst  

• Realiseren inspiratiefilms om accommodatiehouders/gebruikers te enthousiasmeren deel te 

nemen aan het onderzoek 

• Inrichten digitale omgeving voor online enquête 

• Hard copy uitnodigingskaart met link naar de online enquête 

 

Fase-2: de online enquête (maart 2021) 

• Accommodatiehouders/gebruikers hebben (persoonlijk) de kaart ontvangen als uitnodiging 

om aan de enquête deel te nemen 

• Deelname aan enquête 



 

Fase-3: verwerken gegevens in rapportage (april-augustus 2021) 

• Verwerken gegevens enquête 

• Opstellen rapportage met uitkomst, conclusies en aanbevelingen 

• Bespreken rapportage met opdrachtgever DO 

• Verwerken opmerkingen 

• Presenteren rapport aan deelnemers onderzoek  

• Presenteren rapport aan gemeente Peel en Maas 

• Rapport als publiek document beschikbaar stellen, ondersteund door een 

communicatietraject 

 

Fase-4: vertaling van de conclusies en aanbevelingen (start: september 2021) 

• Afhankelijk van de reacties en ambitie naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen 

zal een werkgroep worden geformeerd die invulling gaat geven aan de doorvertaling 

• Genereren middelen voor de doorvertaling 

 

4. Online enquête 

Voor het inventarisatieonderzoek voor de gebruikers is gebruik gemaakt van een online enquête, die 

bestond uit in totaal 23 overwegend open en een aantal gesloten vragen. Er is gekozen voor een 

combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek, om zo cijfermatig een algemeen beeld te 

krijgen van de huidige en verwachte situatie van de (sport)accommodaties in Baarlo én om dat beeld 

te kunnen interpreteren en er betekenis aan te geven. Daarnaast zijn in de inspiratiefilms 

exploitanten en gebruikers geïnterviewd, rondom vijf thema’s. Deze films worden integraal 

toegevoegd aan voorliggende notitie, omdat zij ook mede richting geven aan de conclusies en 

aanbevelingen. 

Bij het onderzoek zijn de contactgegevens van de geënquêteerden gevraagd. Deze zijn ook bekend 

bij de werkgroep communicatie. Voor de rapportage is gekozen voor een geanonimiseerde 

presentatie van de gegevens, omdat het voor de presentatie niet relevant is en het vervolgtraject 

zelfs kan ‘vertroebelen’ als publiek wordt ‘wie wat heeft ingevuld’. 

De vragen in het onderzoek 

Vraag-1: Contactgegevens 

Vraag-2: Rechtsvorm 

Vraag-3: Aantal leden/deelnemers organisatie 

Vraag-4: Inschatting van het totaal aantal leden over 10 jaar? 

Vraag-5: Geeft u uw eigen organisatie over 10 jaar nog bestaansrecht? 

Vraag-6: Van welke accommodatie(s) maakt uw organisatie nu gebruik?  

Vraag-7: Bent u tevreden over de huisvesting van de huidige activiteit(en) 

Vraag-8: Wat zijn uw vaste activiteiten? 



Vraag-9: Wat zijn uw incidentele activiteiten? 

Vraag-10: Is uw bezetting op dit moment voldoende om de exploitatie rond te krijgen? 

Vraag-11: Wat gaat goed en wat wilt u behouden met het oog op de toekomst? (de komende 10 

jaren) 

Vraag-12: Welke ontwikkelingen, die van invloed zijn op uw accommodatie, verwacht u op lange 

termijn? 

Vraag-13: Voldoet de huidige accommodatie voor uw huidige activiteiten? 

Vraag-14 (bij ‘nee’ op vraag-13): Waarom voldoet de huidige accommodatie niet? 

Vraag-15: Voldoet de huidige accommodatie aan uw verwachtingen voor toekomstige activiteiten? 

Vraag-16: Welke ontwikkelingen verwacht u op lange termijn (na 2025)?  

Vraag-17: Ziet u mogelijkheden voor samenwerking met andere verenigingen of accommodaties? 

Vraag-18 (bij ‘ja’ op vraag-17): Over welke opties tot samenwerking met andere verenigingen of 

accommodaties ziet u mogelijkheden?  

Vraag-19: Welke specifieke aandachtspunten of wensen heeft uw organisatie voor de inrichting van 

de hoofdruimte(n) die in de toekomst nodig is? 

Vraag-20: Aan welke extra ruimten en voorzieningen, naast de hoofdruimte(n) die u nu gebruikt, 

heeft uw organisatie in de toekomst behoefte? 

Vraag-21: Zijn er nog wensen en behoeften waar uw accommodatie? 

aan zou moeten voldoen? 

Vraag-22: Waar zou volgens u extra aandacht naar uit moeten gaan in het accommodatieplan voor 

Baarlo? 

Vraag-23: Heeft u als organisatie al plannen voor de toekomst? 

 

Voor de exploitanten/beheerders van accommodaties - een veel kleinere groep - is een andere 

enquête uitgezet. De vragen in dit onderzoek: 

Vraag-1: Contactgegevens 

Vraag-2: Rechtsvorm 

Vraag-3: Van welk bouwjaar is uw accommodatie? 

Vraag-4: Uit hoeveel (verhuurbare) gebruikersruimten / velden bestaat uw accommodatie? 

Vraag-5: Hoe groot zijn de (verhuurbare) gebruikersruimten in uw accommodatie in m2? 

Vraag-6: Werkt u met een onderhoudsplan? 

Vraag-7: Reserveert u voor groot onderhoud? 

Vraag-8: Hebt u nog ruimte voor nieuwe gebruikers? 

Vraag-9: Is uw bezetting op dit moment voldoende om de exploitatie rond te krijgen? 



Vraag-10: Waar loopt u als accommodatiebeheerder op dit moment tegenaan? 

Vraag-11: Wat gaat goed? Wat wilt u behouden met het oog op de toekomst (de komende 10 jaren)? 

Vraag-12: Welke ontwikkelingen, die van invloed zijn op uw accommodatie, verwacht u op lange 

termijn? 

Vraag-13: Ziet u mogelijkheden tot samenwerking met (andere) accommodaties? 

Vraag-14: Heeft u als beheerder al uitgewerkte plannen voor de toekomst? 

Vraag-15: Hebt u nog opmerkingen, ideeën of tips op het gebied van het accommodatieplan voor 

Baarlo? 

Vraag-16: Wilt u deelnemen aan de werkgroep accommodatieplan Baarlo? 

 

5. Inkadering 

De keuze voor een online enquête biedt voordelen, maar heeft ook beperkingen. Daarom is het 

gepast om aan verwachtingenmanagement te doen. De enquête levert vooral een inventarisatie op 

van de huidige situatie en functionele wensen voor de nabije toekomst. Het biedt onvoldoende 

bouwstenen voor een beleidsnotitie, zeker als het gaat om een integrale visie op accommodaties. 

Het individuele karakter van de enquête (geen groepsgesprekken), geen mogelijkheid om door te 

vragen (deelnemer aan enquête bepaalde zelf welke informatie hij/zij wilde geven) en de 

mogelijkheid om vragen over te slaan, zorgen ervoor dat de opbrengst vooral een inventariserend 

karakter heeft en een ‘foto van nu’ is. Dat levert overigens wel meer dan voldoende input op voor 

conclusies en aanbevelingen. Voorliggende notitie is dan vooral ook een richtinggevende opmaat om 

te komen tot een beleidsnotitie en integrale visie op accommodaties in Baarlo.  

 

6. Resultaten 

De resultaten van de enquête zijn als bijlagen bijgevoegd. 

 

7. Conclusies 

Op basis van de resultaten van de enquête onder gebruikers komen we tot de volgende conclusies: 

1. Eén op de drie verenigingen die deelnamen aan de enquête kan niet met zekerheid aangeven 

dat ze over 10 jaar nog bestaat; 

2. Ruim 70% van de verenigingen/organisaties verwacht de komende 10 jaar een procentueel 

flinke terugloop van het aantal leden;  

3. Liefst 93% van de verenigingen/organisaties krijgt de huidige exploitatie rond; 

4. Bijna 17% van de deelnemers aan de enquête geeft aan de huidige accommodatie niet 

voldoet voor de huidige activiteiten. Ruimtetekort en geen beschikking over de benodigde 

voorzieningen worden het meest genoemd; 

5. Bijna 80% van de verenigingen/organisaties verwacht dat de huidige accommodatie ook 

voldoet voor toekomstige activiteiten; 

6. Ruim 70% van de verenigingen/organisaties ziet mogelijkheden voor samenwerking met 

andere verenigingen en/of accommodaties; 



7. Meer dan de helft van de verenigingen/organisaties heeft geen plannen voor de toekomst; 

8. Behoefte om te verkennen hoe de bestaande accommodaties gemoderniseerd en beter 

benut kunnen worden; 

9. Latente behoefte om te verkennen of de realisatie van nieuwe multifunctionele 

accommodaties wenselijk en kansrijk is; 

10. Accommodaties worden vooral gezien als functionele ruimten voor het beoefenen van de 

activiteiten van de gebruiker(s). De bredere maatschappelijke en verbindende waarde van 

(sport)accommodaties met andere domeinen wordt amper aangestipt. 

 

Op basis van de resultaten van de enquête onder exploitanten/beheerders komen we tot de 

volgende conclusies: 

1. De exploitanten/beheerders werken met een onderhoudsplan en reserveringen voor groot 

onderhoud; 

2. Er is amper tot geen ruimte in de planning voor nieuwe gebruikers; 

3. Niet iedere beheerder/exploitant ziet mogelijkheden in samenwerking met andere 

accommodaties; 

4. De exploitanten/beheerders krijgen de exploitatie rond; 

5. Vergunningen en regelgeving is datgene waar ze het vaakst tegenaan lopen; 

6. Niet iedere beheerder/exploitant heeft een plan voor de toekomst. 

 

Op basis van deze conclusies lijkt er niet veel aan de hand met de (sport)accommodaties in Baarlo. 

Gebruikers zijn over het algemeen tevreden en krijgen de exploitatie rond. Het gros staat open voor 

samenwerking met anderen, maar de noodzaak daarvoor lijkt niet urgent. Voor slechts een enkele 

accommodatie, zoals de kerk, is het vijf voor twaalf en dient er snel een plan c.q. (multifunctionele) 

invulling te komen. De ‘tevredenheid’ lijkt vooral ingegeven door de korte termijn. Dat blijkt ook uit 

hun wensen: die zijn vooral van functionele aard voor de dag van vandaag. Maar als we pakweg vijf 

of tien jaar verder kijken, dan hebben veel gebruikers en exploitanten daar nog weinig zicht op. Meer 

dan de helft van de verenigingen en organisaties heeft (nog) geen plannen voor de toekomst. En uit 

de antwoorden op de vraag ‘waar zou volgens u extra aandacht naar uit moeten gaan in het 

accommodatieplan voor Baarlo?’ blijkt dat gebruikers zich toch zorgen maken over de toekomst van 

de accommodaties in Baarlo, met name dat nieuwe accommodaties de huidige kleine 

accommodaties gaan verdringen. De wens om de haalbaarheid van duurzame, multifunctionele 

accommodaties te verkennen, wordt daarentegen maar een enkele keer genoemd. Het lijkt alsof er 

een olifant in de kamer staat, maar de meesten die niet willen zien of benoemen. Dat versterkt het 

vermoeden dat de bestuurders van de verenigingen en organisaties in Baarlo over het algemeen 

vooral bezig zijn met de ‘waan van de dag’ en meer ‘op de winkel letten’ dan dat ze toekomstvisie 

vertalen naar beleid. Terwijl besturen, vooral als het om accommodaties gaat, vraagt om beiden: de 

dag van vandaag en de dag van morgen. Overigens is dit een constatering die voor veel meer dorpen 

en steden geldt, dit is geen typisch Baarlose situatie. 

Veel clubs en organisaties omarmen wat ze nu hebben, maar hebben over het algemeen nog geen 

antwoord op c.q. kijken weg van maatschappelijke ambities en ontwikkelingen (vergrijzing, 

individualisering, verduurzaming, minder vrijwilligers, teruglopende inkomsten) en wat dat mogelijk 

gaat betekenen voor hun accommodatie. Dat vraagt om een integrale visie op accommodaties die 

verder gaat dan alleen de eigen accommodatie. En het vraagt ook om over het eigen speelveld heen 

te kijken, naar andere domeinen. Uit de resultaten blijkt amper dat verenigingen en organisaties ook 



naar bijvoorbeeld zorg, onderwijs en bedrijfsleven kijken als het gaat om slimme en efficiënte 

samenwerking. Niet op het gebied van accommodaties, niet op het gebied van het verbinden van 

functies, niet op het gebied van zichzelf toekomstproof ontwikkelen als vereniging of organisatie als 

geheel.  

 

8. Aanbevelingen 

Op basis van de conclusies komen we tot de volgende aanbevelingen: 

1. Bespreek met het DO als opdrachtgever en de gemeente Peel en Maas als subsidiegever de 

resultaten van de inventariserende enquête en leg ze de volgende aanbevelingen voor, om 

daarmee het vervolg zowel inhoudelijk als qua kosten te borgen; 

2. Benoem een kwartiermaker die voor Baarlo een innovatieve, integrale visie op 

(sport)accommodaties ontwikkelt met als onderleggers een trendanalyse (wat zijn sociaal-

maatschappelijke trends die in Baarlo een dominante rol gaan spelen), een SWOT-analyse 

(confrontatie van sociaal-maatschappelijke trends met sterkte- en zwakteanalyse) en 

belangenmatrix (welke belangen hebben de individuele stakeholders); 

3. Betrek bij deze integrale visie niet alleen de (sport)verenigingen en organisaties, maar ook de 

domeinen zorg, onderwijs en bedrijfsleven; 

4. Breng een prioritering in tijd aan: voor het kerkgebouw moeten op korte termijn besluiten 

worden genomen, voor andere accommodaties is meer tijd beschikbaar;   

5. Gebruik het vraagstuk accommodatie als aanjager om sportverenigingen en organisaties ook 

zichzelf opnieuw te laten uitvinden: sec een accommodatie van de toekomt is niet 

voldoende, ook gebruikers dienen te transformeren naar een toekomstbestendige vereniging 

of organisatie; 

6. Betrek in de visieontwikkeling ook de financierbaarheid en mogelijke ‘verdienmodellen’ van 

verenigingen, organisaties en accommodaties (parken/omgevingen); 

7. Vertaal de resultaten van de voorgaande stappen op hoofdlijnen naar drie scenario’s voor de 

accommodaties in Baarlo. Deze scenario’s worden in de vorm van ‘Baarlo Stories’ 

aangeboden: drie vertellers schetsen in een filmpje hoe de toekomst van de accommodaties 

(en hun gebruikers) eruit gaat zien. De Baarlo Stories worden voorgelegd aan de betrokken 

en geïnteresseerde partners (en hun leden) en aan de gemeente Peel en Maas. Zij gaan met 

elkaar in gesprek over de drie scenario’s en brengen hun voorkeur uit. Dit noemen we het 

‘Baarlo Beraad’ (inspraak en meebeslissen). 

 

9.Bijlagen 
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45.61% 26
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V1 Contactgegevens
Beantwoord: 57 Overgeslagen: 0

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Naam contactpersoon

Locatie / vereniging

Adres

Website

Plaats

Land/provincie

Postcode

Land

E-mailadres

Telefoonnummer

Zoals eerder aangegeven zijn de contactgegevens van alle geënquêteerden bij de werkgroep bekend. In voorliggende rapportage zijn hun 
antwoorden geanonimiseerd verwerkt. Aan het onderzoek hebben 57 exploitanten en gebruikers van (sport)accommodaties in Baarlo 
deelgenomen.

TelefoonnummerTelefoonnummer
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V2 Rechtsvorm
Beantwoord: 56 Overgeslagen: 1

TOTAAL 56
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Geen rechtsvorm

Anders
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V3 Hoeveel leden / deelnemers telt uw organisatie (vul onderstaande tabel
zo volledig mogelijk in)

Beantwoord: 57 Overgeslagen: 0

0-17 jaar man

0-17 jaar vrouw

18-29 jaar man

18-29 jaar
vrouw

30-54 jaar man

30-54 jaar
vrouw

55-69 jaar man

55-69 jaar
vrouw

70+ jaar man

70+ jaar man

Totaal aantal
mannen

Totaal aantal
vrouwen

Totaal aantal
leden

0 100 200 300 400 500



Vragenlijst gebruikers accommodaties Baarlo SurveyMonkey

4 / 24
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18 743 41
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23 924 41

20 696 34

35 1,243 36

37 1,005 27

56 2,680 48
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462 23,572 51

Totaal aantal respondenten: 57
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V4 Wat is uw inschatting van het totaal aantal leden over 10 jaar?
Beantwoord: 52 Overgeslagen: 5

Ruim 70% van de verenigingen en organisaties verwacht de komende 10 jaar een procentueel flinke terugloop van het 
aantal leden. Slechts 10% rekent op een groei de komende jaren. 
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69.64% 39

3.57% 2

26.79% 15

V5 Geeft u uw eigen organisatie over 10 jaar nog bestaansrecht?
Beantwoord: 56 Overgeslagen: 1

TOTAAL 56
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Nee

Moeilijk te
zeggen
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44.23% 23

55.77% 29

V6 Van welke accommodatie(s) maakt uw organisatie nu gebruik?
Beantwoord: 52 Overgeslagen: 5

TOTAAL 52

Eigen
accommodatie

Andere
accommodatie
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72.73% 40

1.82% 1

25.45% 14

V7 Bent u tevreden over de huisvesting van de huidige activiteit(en)
Beantwoord: 55 Overgeslagen: 2

TOTAAL 55

Ja

Nee

Geef nadere
toelichting
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V8 Wat zijn uw vaste activiteiten?
Beantwoord: 54 Overgeslagen: 3

De geënquêteerden hebben bij deze vragen een opsomming gegeven van de activiteiten die ze structureel (vraag 8) en 
incidenteel (vraag 9) organiseren. Deze zijn desgewenst op te vragen.
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V9 Wat zijn uw incidentele activiteiten?
Beantwoord: 48 Overgeslagen: 9

De geënquêteerden hebben bij deze vragen een opsomming gegeven van de activiteiten die ze structureel (vraag 8) en 
incidenteel (vraag 9) organiseren. Deze zijn desgewenst op te vragen.
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64.81% 35

27.78% 15

3.70% 2

1.85% 1

1.85% 1

V10 Is uw bezetting op dit moment voldoende om de exploitatie rond te
krijgen?

Beantwoord: 54 Overgeslagen: 3

TOTAAL 54

Ja

Ja, net
voldoende

Het ene jaar
goed, het...

Nee, we redden
het eigenlij...

Nee, wij maken
al jaren...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Ja

Ja, net voldoende

Het ene jaar goed, het andere jaar minder goed

Nee, we redden het eigenlijk net niet

Nee, wij maken al jaren verlies
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88.89% 40

93.33% 42

91.11% 41

26.67% 12

V11 Wat gaat goed? Wat wilt u behouden met het oog op de toekomst?
(de komende 10 jaren?). Denk daarbij aan onderstaande  categorieën

graag aangevuld met uw opmerking.
Beantwoord: 45 Overgeslagen: 12

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Bestuur / vrijwilligers / medewerkers

Activiteiten

Financiën 

Anders, namelijk:
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V12 Welke ontwikkelingen, die van invloed zijn op uw accommodatie,
verwacht u op lange termijn?

Beantwoord: 43 Overgeslagen: 14

Het meest genoemd:

• Onduidelijkheid over behoud van de accommodatie
• Doorontwikkeling van gebieden, accommodaties, wijziging bestemmingsplan
• Financiën/subsidies
• Krimp/vergrijzing
• Wet- en regelgeving
• Vrijwilligers
• Aantal leden/bezoekers

Opvallend: slechts 1 keer wordt expliciet genoemd de samenwerking met collega-verenigingen
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83.33% 45

16.67% 9

V13 Voldoet de huidige accommodatie voor uw huidige activiteiten?
Beantwoord: 54 Overgeslagen: 3

TOTAAL 54

Ja, ga naar
vraag 15

Nee, ga naar
vraag 14

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Ja, ga naar vraag 15

Nee, ga naar vraag 14
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70.00% 7

10.00% 1

50.00% 5

70.00% 7

40.00% 4

50.00% 5

40.00% 4

30.00% 3

V14 Waarom voldoet de huidige accommodatie niet?
Beantwoord: 10 Overgeslagen: 47

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Ruimte tekort, toelichting

Ruimte overschot, toelichting

Ruimte niet geheel geschikt omdat:

Geen beschikking over benodigde voorzieningen zoals:

Ruimte heeft niet de juiste sfeer omdat:

Accommodatie is niet goed bereikbaar, namelijk:

Accommodatie voldoet niet aan eisen van veiligheid en onderhoud

Overig namelijk:
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79.63% 43

3.70% 2

16.67% 9

V15 Voldoet de huidige accommodatie aan uw verwachtingen voor
toekomstige activiteiten?

Beantwoord: 54 Overgeslagen: 3

TOTAAL 54

Ja

Nee

Zo nee, geef
nadere...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Ja

Nee

Zo nee,  geef nadere toelichting

De verenigingen/organisaties die deze vraag met ‘nee’ hebben beantwoord, geven drie hoofdredenen aan:
• Accommodatie is te klein
• Accommodatie of onderdelen van de accommodatie zijn verouderd
• Accommodatie niet geschikt voor alle activiteiten
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75.00% 30

75.00% 30

70.00% 28

42.50% 17

V16 Welke ontwikkelingen verwacht u op lange termijn (na 2025)? Denk
daarbij aan onderstaande categorieën, graag aangevuld met uw

opmerkingen.
Beantwoord: 40 Overgeslagen: 17

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Bestuur / vrijwilligers, namelijk:

Activiteiten, namelijk:

Financiën / exploitatie namelijk:

Anders, namelijk:
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72.92% 35

27.08% 13

V17 Ziet u mogelijkheden voor samenwerking met andere verenigingen of
accommodaties?

Beantwoord: 48 Overgeslagen: 9

TOTAAL 48

Ja, ga naar
vraag 18

Nee, ga naar
vraag 19

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Ja, ga naar vraag 18

Nee, ga naar vraag 19
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77.14% 27

60.00% 21

65.71% 23

51.43% 18

28.57% 10

V18 Over welke opties tot  samenwerking met andere verenigingen of 
accommodaties ziet u mogelijkheden? Denk daarbij aan onderstaande

onderwerpen aangevuld met uw opmerking.
Beantwoord: 35 Overgeslagen: 22

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Accommodatie namelijk:

Bestuurlijk / vrijwilligers namelijk:

Organisatorisch met activiteiten namelijk:

Vrijwilligers namelijk:

Overig namelijk:
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50.00% 20

32.50% 13

42.50% 17

30.00% 12

32.50% 13

30.00% 12

30.00% 12

35.00% 14

35.00% 14

42.50% 17

25.00% 10

35.00% 14

32.50% 13

25.00% 10

35.00% 14

V19 Welke specifieke aandachtspunten of wensen heeft uw organisatie
voor de inrichting van de hoofdruimte(n) die in de toekomst nodig is? (Zie

onderstaande, meerdere antwoorden mogelijk).
Beantwoord: 40 Overgeslagen: 17

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Geen

Bar met tap, aantal soort:

Tafels en stoelen, aantal/soort:

Toneel, podium, beschrijf m2:

Verplaatsbare wanden (b.v. om ruimte te verkleinen):

Soort akoestiek, beschrijf:

Speciale vloer, namelijk:

Speciale eisen klimaatregeling:

Omvang ruimte (hoogte, m2):

Verlichting:

Natuurlijke licht (daglichttoetreding):

Geluidsinstallatie:

Overige technische voorzieningen (beamer, TV, bord, wifi):

Specifieke aankleding:

Overig, namelijk:
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35.71% 15

30.95% 13

23.81% 10

19.05% 8

28.57% 12

45.24% 19

26.19% 11

23.81% 10

42.86% 18

30.95% 13

35.71% 15

33.33% 14

30.95% 13

V20 Aan welke extra ruimten en voorzieningen, naast de hoofdruimte(n)
die u nu gebruikt, heeft uw organisatie in de toekomst behoefte? Meerdere

antwoorden mogelijk.
Beantwoord: 42 Overgeslagen: 15

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Geen

Keuken

Buitenruimte/terras, beschrijf hoeveel m2 en waarvoor:

Receptie / ontvangstruimte

Garderobe

Toiletten

Kleedruimte(n)

Was / douchegelegenheid

Opslagruimte (hoeveel en waarvoor?)

Vergaderruimte (hoeveel personen)

Parkeergelegenheid (hoeveel auto's)

Fietsenstalling

Overige, namelijk:
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76.09% 35

2.17% 1

21.74% 10

V21 Zijn er nog wensen en behoeften waar uw accommodatie aan zou
moeten voldoen?

Beantwoord: 46 Overgeslagen: 11

TOTAAL 46

Nee

Ja

Zo ja, geef
nadere...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Nee

Ja

Zo ja, geef nadere toelichting

De meest genoemde wensen zijn:
• Integrale huisvesting
• 24/7 toegankelijk
• Extra faciliteiten
• Verduurzaming
• Grotere accommodatie
• Parkeermogelijkheden
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V22 Waar zou volgens u extra aandacht naar uit moeten gaan in 
het accommodatieplan voor Baarlo?

Beantwoord: 34 Overgeslagen: 23

• Bekijken hoe we de ruimtes optimaal kunnen benutten, gelijke behandeling wat betreft accommodaties, bijvoorbeeld 
afdracht gemeente, grasmaaien, extra subsidie om gebouwen geschikt te maken voor meer verenigingen

• Ruimtes met veel mogelijkheden
• Goede invulling van bestaande ruimtes
• Multifunctioneel
• Betaalbaar
• Samenwerking
• Bereikbaarheid
• Parkeergelegenheid
• Bestaansrecht van ook kleine clubs
• Dat de huidige accommodaties niet de dupe worden van de nieuwe accommodatie. Er is/zijn naar mijn idee nog ruimte/

tijdvakken genoeg in de huidige accommodaties die nog gevuld kunnen worden door verenigingen/activiteiten. Deze 
reeds bestaande locaties kunnen de opbrengsten van onder andere verhuur ook goed gebruiken op hun begroting.

• Om s' avonds het gebouw meer te gebruiken door de verenigingen van Baarlo.
• Meerdere gebruikers en onderlinge samenwerking
• Centraal gelegen...goed toegankelijk
• Als Engelbewaarder vinden we het belangrijk dat er geen 'eilandjes' ontstaan, waar we in concurrentie denken. Als 

iedere vereniging zijn eigen broek wil ophouden en volledige accommodaties wil faciliteren kost dat onnodig veel geld, 
vrijwilligers en krijg je geen vernieuwing van de diverse verouderde accommodaties. Er is nu een kans om dat 
gezamenlijk op te pakken en te zoeken naar synergie om meer multifunctionele up to date accommodaties op te zetten. 
Wij staan open om met andere organisaties in gesprek te gaan en zij zijn ook welkom aan te sluiten bij de 
mogelijkheden van de Engelbewaarder

• Samenspraak in plannen
• Iedereen een eigen identiteit in een plan
• Lage huurprijzen zodat alle verenigingen hier gebruikt van kunnen maken
• Neem een kijkje in en bij andere dorpskernen in onze gemeente.
• Accommodaties niet relevant, maar wel samenwerken om voorzieningen als aankleden dorp, verlichting etc te faciliteren
• Centraal gelegen, veilige verkeersomgeving ivm jeugd
• 2 Verenigingen samenvoegen in een kleinere accommodatie met voldoende mogelijkheden om de sport uit te oefenen 

van beide verenigingen
• Gezamenlijk een multifunctioneel gebouw waar alle verenigingen in kunnen, maar bijvoorbeeld ook de basisschool, 

bibliotheek open inloop voor de ouderen enz
• Het beter benutten van bestaande ruimtes, vaak kan er veel meer gedeeld of benut worden. Door creatief en anders te 

denken kunnen ruimtes multifunctioneel ingezet worden. Samenwerking is altijd de key. Maar het behoud van cultuur 
van een club of vereniging net zo belangrijk.

• Meer multifunctioneel maken van Sjiwa of een nieuw dorpshuis bouwen dat aan de moderne eisen voldoet.
• Dat het multifunctioneel en brandveilig is voor zoveel mogelijk verenigingen en instellingen. Wellicht een toekomstige rol 

voor onze huidige zaalhouder tbv bijvoorbeeld horeca exploitatie.
• Samenwerking andere dorpen. Onderhoud terrein.
• Grotere haldelen, zodat er minder haldelen gehuurd hoeven te worden en deze weer beschikbaar zijn voor andere 

verengingen.
• Er zou niet aangestuurd moeten worden op het wederom bouwen van een nieuwe accommodatie als die niet nodig is. 

Probeer te kijken waar de echte behoefte ligt als het gaat om het invullen van de accommodaties die er nu al zijn en 
neem daar vooral onderhoud in mee. Voor ons voelt het nu vaak of we draaien om de stapel stenen overeind te houden, 
dat gevoel wegnemen en investeren in groot onderhoud in bestaande accommodaties heeft daarom onze voorkeur.

• Onderzoeken of er mogelijkheden zijn om alle (sport)verenigingen op één centrale locatie te realiseren. Zo kunnen 
faciliteiten worden gedeeld en is samenwerken makkelijker

• Wij willen een creatieve club zijn die primair gericht is op de tennissport maar die ook haar accommodatie voor andere 
doeleinden beschikbaar stelt zodat er meerdere sporten of activiteiten uitgeoefend kunnen worden gedurende de dag. 
Hierbij willen wij constructief samenwerken met de andere verenigingen en organisaties die toekomstig ook op het 
sportcomplex zijn gevestigd, waardoor een gevarieerd sportaanbod in Baarlo gewaarborgd blijft voor alle 
leeftijdsgroepen gedurende de gehele dag
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4.35% 2

54.35% 25

41.30% 19

V23 Heeft u als organisatie al plannen voor de toekomst?
Beantwoord: 46 Overgeslagen: 11

TOTAAL 46

Ja

Nee

Zo ja, geef
nadere...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Ja

Nee

Zo ja, geef nadere toelichting
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100.00% 5

100.00% 5

100.00% 5

0.00% 0

100.00% 5

0.00% 0

100.00% 5

0.00% 0

100.00% 5

100.00% 5

V1 Contactgegevens
Beantwoord: 5 Overgeslagen: 0

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Naam contactpersoon

Locatie / vereniging

Adres

Adres 2

Plaats

Land/provincie

Postcode

Land

E-mailadres

Telefoonnummer
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0.00% 0

0.00% 0

75.00% 3

0.00% 0

25.00% 1

V2 Rechtsvorm
Beantwoord: 4 Overgeslagen: 1

TOTAAL 4

Stichting

Vereniging

Ondernemers
rechtsvorm

Anders 

Overige (geef
nadere...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Stichting

Vereniging

Ondernemers rechtsvorm

Anders 

Overige (geef nadere toelichting)
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V3 Van welk bouwjaar is uw accommodatie?
Beantwoord: 5 Overgeslagen: 0
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V4 Uit hoeveel (verhuurbare) gebruikersruimten / velden bestaat uw
accommodatie?

Beantwoord: 5 Overgeslagen: 0
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 713  2,851  4

 623  2,491  4

 110  331  3

 400  800  2

 200  200  1

 200  200  1

 200  200  1

 100  100  1

V5 Hoe groot zijn de (verhuurbare) gebruikersruimten in uw accommodatie
in m2

Beantwoord: 4 Overgeslagen: 1

Totaal aantal respondenten: 4

Ruimte 1

Ruimte 2

Ruimte 3

Ruimte 4

Ruimte 5

Ruimte 6

Ruimte 7

Overige ruimten

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

ANTWOORDKEUZEN GEMIDDELD AANTAL TOTAALAANTAL REACTIES

Ruimte 1

Ruimte 2

Ruimte 3

Ruimte 4

Ruimte 5

Ruimte 6

Ruimte 7

Overige ruimten
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100.00% 4

0.00% 0

V6 Werkt u met een onderhoudsplan?
Beantwoord: 4 Overgeslagen: 1

TOTAAL 4

Ja

Nee

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Ja

Nee
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100.00% 4

0.00% 0

V7 Reserveert u voor groot onderhoud?
Beantwoord: 4 Overgeslagen: 1

TOTAAL 4

Ja

Nee

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Ja

Nee
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V8 Hebt u nog ruimte voor nieuwe gebruikers?
Beantwoord: 3 Overgeslagen: 2

maandagochtend

maandagmiddag

maandagavond

dinsdagochtend

dinsdagmiddag

dinsdagavond

woensdagochtend

woensdagmiddag

woensdagavond
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donderdagochten
d

donderdagmiddag

donderdagavond

vrijdagochtend

vrijdagmiddag

vrijdagavond

zaterdagochtend

zaterdagmiddag

zaterdagavond

zondagochtend

zondagmiddag
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ja nee

zondagavond

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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 JA NEE TOTAAL GEWOGEN GEMIDDELDE
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zaterdagavond
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zondagavond



Vragenlijst beheerders accommodaties Baarlo SurveyMonkey

12 / 19

100.00% 3

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

V9 Is uw bezetting op dit moment voldoende om de exploitatie rond te
krijgen?

Beantwoord: 3 Overgeslagen: 2

TOTAAL 3

Ja

Ja, net
voldoende

Het ene jaar
goed, het...

Nee, we redden
het eigenlij...

Nee, wij maken
al jaren...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Ja

Ja, net voldoende

Het ene jaar goed, het andere jaar minder goed

Nee, we redden het eigenlijk net niet

Nee, wij maken al jaren verlies
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50.00% 1

0.00% 0

50.00% 1

50.00% 1

100.00% 2

0.00% 0

V10 Waar loopt u als accommodatiebeheerder op dit moment tegenaan?
Beantwoord: 2 Overgeslagen: 3

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Bestuur / vrijwilligers / medewerkers

Kwaliteit / onderhoud van de ruimte

Financiën / exploitatie

Huurder / gebruikers / bezetting

Vergunningen / regelgeving

Anders
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50.00% 1

50.00% 1

50.00% 1

50.00% 1

50.00% 1

V11 Wat gaat goed? Wat wilt u behouden met het oog op de toekomst?
(de komende 10 jaren?). Denk daarbij aan onderstaande  categorieën

graag aangevuld met uw opmerking.
Beantwoord: 2 Overgeslagen: 3

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Bestuur / vrijwilligers / medewerkers

Kwaliteit / onderhoud van de ruimte

Financiën / exploitatie

Huurders / gebruikers / bezetting

Anders, namelijk:
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V12 Welke ontwikkelingen, die van invloed zijn op uw accommodatie,
verwacht u op lange termijn?

Beantwoord: 2 Overgeslagen: 3
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100.00% 2

50.00% 1

100.00% 2

V13 Ziet u mogelijkheden tot samenwerking met (andere) accommodaties?
Beantwoord: 2 Overgeslagen: 3

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Qua accommodatie

Bestuurlijk

Organisatorisch
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50.00% 1

50.00% 1

V14 Heeft u als beheerder al uitgewerkte plannen voor de toekomst?
Beantwoord: 2 Overgeslagen: 3

TOTAAL 2

Ja

Nee

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Ja

Nee
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V15 Hebt u nog opmerkingen, ideeën of tips op het gebied van het
accommodatie plan voor Baarlo?

Beantwoord: 1 Overgeslagen: 4
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33.33% 1

0.00% 0

66.67% 2

V16 Wilt u deelnemen aan de werkgroep accommodatieplan Baarlo?
Beantwoord: 3 Overgeslagen: 2

TOTAAL 3

Ja

Nee

Misschien

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Ja

Nee

Misschien




