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Huis voor de Sport Limburg heeft eind 2016 Open Club Limburg gelanceerd. Met Open Club Limburg 

willen we bewustwording creëren onder verenigingen, gemeenten, onderwijs, zorg, bonden et cetera 

over hoe we het nieuwe verenigen gaan invullen nu we voor diverse uitdagingen staan, zoals krimp 

en terugloop van leden en vrijwilligers. Ten slotte willen we verbinden, een community ontwikkelen 

tussen partijen in Limburg. Alle aanwezige sportbonden herkenden de ontwikkelingen die 

momenteel in Limburg spelen en de noodzaak om verenigingen hiervan bewust te maken, maar 

vooral om goede ondersteuning te bieden.  

 

Samen kunnen we namelijk het antwoord vinden op de veranderende tijd. Door verbindingen te 

leggen, kunnen we elkaar versterken. Samen kunnen we een gemeenschap creëren: Open Club 

Limburg. Deze community draait om sportverenigingen, maar zeker niet om sport alleen. De Open 

Club Limburg is een ontmoetingsplek, die verbindt, verrijkt en verenigt. Tip:  het filmpje bovenaan op 

de www.openclublimburg.nl laat precies zien waar het om gaat!  

 

Momenteel zijn er al diverse Open Clubs in Limburg actief waar verschillende sport- en 

cultuurverenigingen al samenwerken. Enkele initiatieven hebben een filmpje gemaakt van hun 

project, zoals : 

Sportpark de Solberg:   https://www.youtube.com/watch?v=xJLETTBTCec 

Open Club Klimmen:  https://www.youtube.com/watch?v=15LYLB0wLQA 

 

Dr.Krimp.nl, de website waar verenigingen middels de demografische cijfers van Etil hun 

ledenverloop kunnen voorspellen bij ongewijzigd beleid, is uitgebreid met een aantal vragen over 

vitaliteit van de vereniging. De scan, die nog steeds gratis is, geeft verenigingen een beeld over nut en 

noodzaak om te gaan veranderen en sluit daarmee goed aan bij de Open Club ontwikkelingen. 

 

http://www.openclublimburg.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=xJLETTBTCec
https://www.youtube.com/watch?v=15LYLB0wLQA
http://www.drkrimp.nl/


Tijdens het overleg met de sportbonden zijn we tot dezelfde ambities gekomen voor de sport in 

Limburg: 

- Sport en Bewegen draagt bij een vitale samenleving 

- Behouden van divers sportaanbod 

- Versterken van de sportinfrastructuur 

 

Deze ambities willen we de komende periode concretiseren door gezamenlijk de Open Club visie uit 

te dragen, elkaar te informeren en betrekken bij projecten alsmede door op een slimme manier met 

elkaar te gaan samenwerken. De komende periode gaan we met elkaar de samenwerking per 

sportbond concretiseren.  

 

De volledige presentatie van de workshop is te vinden op de website van Open Club Limburg 

(www.openclublimburg.nl). Wilt u meer informatie over de samenwerking met sportbonden dan kunt 

u contact opnemen met Cristan Segers c.segers@huisvoordesport.org. 

 

 

 

 

 Hein Veerman       Jack Opgenoord 

 NOC*NSF       Open Club Limburg  

 

 
 
 

http://www.openclublimburg.nl/
mailto:c.segers@huisvoordesport.org

