Veel animo voor bijeenkomst Regiobank
over levensvatbaarheid verenigingen
FRANEKER – Ruim zeventig mensen hebben maandagvond een
leefbaarheidsbijeenkomst bezocht in Grand Café De Doelen. Daarbij kwam de
levensvatbaarheid van verenigingen aan bod.
Voor de avond, die werd geleid door schaker en communicatiedeskundige Hans Böhm waren
als sprekers aanwezig: Annemarie Gerbrandy van Ministerie van Binnenlandse Zaken, Danny
Meuken van NOC*NSF, Leidy van der Aalst van de Landelijke Vereniging Kleine
Kernen, Jan Hendrik Jansen van Doarpswurk Fryslan en Siebe Terpstra van MFC Het
Spectrum. Ook locoburgemeester Caroline de Pee was aanwezig bij het evenement dat werd
gehouden door de twee vestigingen van de Regiobank in Franeker van Sietze Folkertsma en
Johan Hiemstra.
Naast het feit dat een bank uiteindelijk ook geld moet verdienen, zoals woordvoerder Ronald
Beute van de bank betoogde, heeft de Regiobank een idealistische inslag. “Daar hoort ook het
houden van dit soort avonden bij, om met de bevolking in de regio een oplossing te vinden
voor bijvoorbeeld krimp.”
Noord-West Friesland is volgens de Regiobank een anticipeergebied. Dit houdt in dat het rijk
verwacht dat in deze gebieden in de periode 2010-2040 sprake is van bevolkingsdaling en
veranderingen in de samenstelling van de bevolking. Dat heeft volgens de Regiobank
gevolgen voor de levensvatbaarheid van verenigingen in dorpen en kleine steden, nu de
overheid en sponsoren zich terugtrekken.

Creatief en gezamenlijk
De kern van het betoog van de sprekers was dat de mogelijke oplossingen voor de problemen
vooral gezocht moeten worden door niet te veel in kleine kernen als zelfstandige ‘eilandjes’ te
denken, maar om het creatief in bredere gezamenlijke opzet te zoeken.
Dat geldt volgens de Regiobank niet alleen voor sportverenigingen in dorpen, maar ook voor
andere samenwerkingsverbanden zoals in Burdaard. Daar zijn verenigingen er in geslaagd
om een MFC, sportaccomodatie, school, dorpshuis en centrumvoorziening voor een
jachthaventje en recreatiepark te realiseren. Een waarschuwing daarbij was wel dat het
realiseren soms eenvoudiger blijkt te zijn, dan de exploitatie.
Vanuit de zaal kwam na de pauze vooral de vraag aan de overheid om door minder starre
regulering de bevolking de ruimte te geven voor een eigen oplossing en actiever mee te
denken bij het faciliteren daarvan.
De term ‘mienskip’ kwam hierbij ook ter sprake. De door de Regiobank aangedragen opzet
voor een bredere gezamenlijk oplossing werd door vrijwel alle aanwezigen ondersteund.	
  

