Samenvatting bijeenkomst CRR, gemeente Roerdalen en verenigingen
27 maart 2018
Op 27 maart 2018 heeft de bijeenkomst plaatsgevonden, waarbij de Cliëntenraad
Roerdalen (CRR) samen met de gemeente Roerdalen het idee van de Gelukspas aan de
vertegenwoordigers van diverse verenigingen uit de gemeente heeft gepresenteerd en
toegelicht.
Op basis van een korte presentatie (bijgevoegd) zijn er de volgende punten uit deze
bijeenkomst te noteren:
-

-

-

er is bij iedereen een positieve grondhouding: men staat positief tegenover het
idee/voorstel
verenigingen willen geen negatieve effecten ondervinden, zeker ook niet financieel
geen extra administratieve rompslomp
maak het gemakkelijk voor de minima
bewaak de privacy van de mensen, want inkomensinformatie deel je niet met
iedereen
voorkom stigmatisering/etikettering
leden van verenigingen kunnen zelf een bijdrage aan de vereniging leveren door
bijvoorbeeld bardiensten te draaien, waardoor korting kan worden gespaard op
contributie/tarief -> verdienregeling door vrijwilligerswerk bij club of vereniging
sommige verenigingen geven nieuwe leden het 1ste jaar korting op het
lidmaatschapsgeld
van belang is dat er voor (dezelfde) verenigingen een uniforme regeling komt
voor de inwoners van Roerdalen (geen onderscheid tussen kernen)
voor seniorenverenigingen geldt dat de basiscontributie laag is, maar de mensen
moeten bijbetalen voor deelname aan activiteiten -> ook dat zou onder de
Gelukspas kunnen vallen
essentieel is dat voorkomen dient te worden dat mensen (te) hoge verwachtingen
hebben bij de kortingen
de positieve effecten voor inwoners/minima en verenigingen zijn duidelijk
benadrukt
de vorm is nog niet duidelijk: het gaat om een waardebewijs/cadeau van bepaalde
waarde:
• afbakenen voor verenigingen
• multi-inzetbaar
• dorpsoverstijgend
• binnen Roerdalen
• uniforme waarde: voor eenieder gelijke waarde
• op naam/persoonlijk

Uit het gesprek zijn de volgende punten vanuit de verenigingen meegegeven aan de
gemeente en de CRR:
1. Kom met een concreet voorstel rond de zomer waar de verenigingen ‘ja’ tegen
kunnen zeggen
2. Geld moet bij de mensen terecht komen die het nodig hebben (wel korting aan
minima, niet aan rijken)

