Nieuwsbrief – februari 2011
Vereniging van de Toekomst Geusselt
Samenwerken aan leefbaarheid

Verenigingen gaan samen voor Sportpark Geusselt

Kansen en Bedreigingen

Wethouder Grootheest heeft maandagavond 24 januari de eerste bijeenkomst
Vereniging van de Toekomst Geusselt geopend. De Vereniging van de
Toekomst is bedoeld om de samenwerking tussen verenigingen en
maatschappelijke organisaties te versterken. Doel is overleven ondanks de
maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, krimp en economische
crisis, maar ook om met elkaar te zorgen dat Sportpark Geusselt een bloeiend
sportpark wordt dat een aanbod heeft voor alle doelgroepen uit de omliggende
wijken.

Kansen:
• Bundeling van Krachten
• Groter bereik doelgroepen
• Eén gezicht naar buiten toe
• Diversiteiten samenbrengen
• Gezinsabonnement
• Inspelen op trends
• Kostenbesparing
• Samen sterk
• Groter sociaal netwerk
• Groter sportaanbod

Zo’n vijfentwintig verenigingsmensen en mensen vanuit maatschappelijke
organisaties zoals onderwijs, kinderopvang, buurtverenigingen en
gehandicaptenzorg kwamen naar de eerste bijeenkomst . De aanwezigen zijn
daarbij gelijk aan de slag gegaan met het maken van een kansen en
bedreigingen analyse van het sportpark. Een samenvatting van de analyse is
hiernaast weergegeven.
Na de carnavalsperiode gaat het project verder. In deze volgende stap kijken
de organisaties naar de eigen sterken en zwakke punten, om uiteindelijk tot
een projectplan te komen voor Sportpark Geusselt.
Na elke bijeenkomst zal deze nieuwsbrief verschijnen. De nieuwsbrief is
bedoeld voor leden van de verenigingen en inwoners van de omliggende
wijken en alle andere belangstellenden.

Bedreigingen
• Economische crisis
• Tegenstrijdige belangen
• Bereikbaarheid sportpark
• Identiteit van het sportpark
• Onveiligheid sportpark
• Overvragen vrijwilligers
• Afstand wijken tot sportpark
• Stagnatie in realisatie
sporthal
• Gemeente politiek
• Onder sneeuwen van kleine
verenigingen

Volgende bijeenkomst
Datum: 14 maart 2011
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Kantine Willen I
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