
Externe offerte 2019-2022 
 

PROGRAMMA 

  Verkeer en vervoer 

  Economie 

  Onderwijs 

  Sport, cultuur en recreatie 

  Sociaal domein 

  Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid 

  Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

  Bedrijfsvoering 

  Bestuur en dienstverlening  

 
   

Onderwerp  :  V&K procesbegeleiding (train de trainer) naar een vitale vereniging 

 

Externe offerte               :   

 

Betreft   :  FCL 45300410 / ECL 42000 

 

Incidenteel/structureel :  Incidenteel 

 

Investeringsbedrag        n.v.t. 

Afschrijvingstermijn  n.v.t. 

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2019 2020 2021 2022 

Kapitaallasten (afschrijving) -  -  -  -  

Kapitaallasten (rente 1,5%) -  -  -  -  

Vrijval kapitaallasten 1e jaar -  -  -  -  

Overige) exploitatielasten 16 -  -  -  

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

-  -  -  -  

Te dekken 16 -  -  -  



-  

Algemene toelichting 

 
V&K wil de ombuiging maken naar een vitale vereniging. 
Vitale verenigingen zijn op de toekomst en omgeving 
gerichte verenigingen met een doorlopend activiteiten-
aanbod, die bijdragen aan het welzijn en de participatie 
van de bevolking in een wijk, dorp of stad en van de leden 
van de vereniging. De vitale vereniging richt zich – naast 
de (potentiële) leden – uitdrukkelijk ook op de niet-leden. 
De vitale vereniging ziet haar vereniging niet alleen als 
doel, maar nadrukkelijk als middel om andere 
(maatschappelijke) doelen te realiseren. 
 
V&K heeft de werkzaamheden en doelen voor de externe 
procesbegeleider opgesteld en komt uit op een inzet van 
200 uur. Uitgaande van een adviesbedrag van 80 euro per 
uur worden de kosten geraamd op maximaal eenmalig 
16.000 euro (inclusief btw). 
 
V&K wil haar opgedane kennis / expertise daarna ook 
inzetten voor andere (sport)verenigingen, die ook een 
omslag naar een vitale vereniging willen maken (train de 
trainer). 
 
 

Bijdrage aan doelstelling van 

het programma 

 
Coalitieakkoord 2018-2022: iedereen doet zoveel mogelijk 
mee. De beste manier van zorg verlenen is het voorkomen 
van zorg. We zetten extra in op preventie. V&K is 
betrokken bij de doorontwikkeling van ontmoetinsgplein 
gebied oost. Hierin kunnen zij in de wijk een grote bijdrage 
leveren. We verbinden sportbeleid me gezondheid en 
preventie. We zien sport als een verbindende schakel in de 
samenleving.  
De ambitie van V&K sluit hier naadloos op aan. Wanneer 
V&K als vitale vereniging gaat functioneren, wordt hun 
maatschappelijke meerwaarde voor Uden nog groter dan 
wat hij nu is.  
 

 

 

 


