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Goede verstandhouding 
In onze gemeente is er een goede verstandhouding tussen de  
ambtenaar, de schepen en de verenigingen.

1. De ambtenaar, de schepen en de verenigingen praten op een open manier met mekaar en 
luisteren naar mekaar. Er is een goede basis van vertrouwen en respect. 

  
 helemaal akkoord 
 eerder akkoord 
 eerder niet akkoord

  niet akkoord
  vinden we moeilijk om in te vullen
 
 omdat 

 

 
2. De schepen, de ambtenaar en de verenigingen overleggen regelmatig met elkaar. Hier-

voor is er een vaste plek en/of structuur.
 
  helemaal akkoord 

 eerder akkoord 
 eerder niet akkoord

  niet akkoord
  vinden we moeilijk om in te vullen
 
 omdat 
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3. De ambtenaar, de schepen en de verenigingen hebben een goed zicht op elkaars werking. 
De wederzijdse verwachtingen zijn ook gekend.

 
  helemaal akkoord 

 eerder akkoord 
 eerder niet akkoord

  niet akkoord
  vinden we moeilijk om in te vullen
 
 omdat 

 

Goede begeleiding 
De ambtenaar van onze gemeente ondersteunt en adviseert de vereni-
gingen.

1. In onze gemeente kent de ambtenaar de kartrekkers van de verenigingen.
 
  helemaal akkoord 

 eerder akkoord 
 eerder niet akkoord

  niet akkoord
  vinden we moeilijk om in te vullen
 
 omdat 
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2. De verenigingen kunnen steeds bij de ambtenaar aankloppen voor informatie, hulp en 
ondersteuning.

 
  helemaal akkoord 

 eerder akkoord 
 eerder niet akkoord

  niet akkoord
  vinden we moeilijk om in te vullen
 
 omdat 

 

3. De ambtenaar geeft verenigingen ideeën en ondersteunt hen bij de uitwerking ervan. 
Hij/zij geeft de verenigingen impulsen om hun werking beter uit te bouwen.

 
  helemaal akkoord 

 eerder akkoord 
 eerder niet akkoord

  niet akkoord
  vinden we moeilijk om in te vullen
 
 omdat 

 

 
  

   



4

Goede samenwerking  
tussen verenigingen 
In onze gemeente is er een goede samenwerking  
tussen de verenigingen.

1. Onze gemeente geeft stimulansen aan verenigingen om elkaars werking (activiteiten, 
thema’s, enz.) te leren kennen, om ervaringen uit te wisselen en zo van elkaar te leren.

 
  helemaal akkoord 

 eerder akkoord 
 eerder niet akkoord

  niet akkoord
  vinden we moeilijk om in te vullen
 
 omdat 

 

 
 

2. Onze gemeente stimuleert de verenigingen om samen te werken.
 
  helemaal akkoord 

 eerder akkoord 
 eerder niet akkoord

  niet akkoord
  vinden we moeilijk om in te vullen
 
 omdat 
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3. Verenigingen in onze gemeente staan open voor samenwerking met anderen en doen 
moeite om samen te werken.

 
  helemaal akkoord 

 eerder akkoord 
 eerder niet akkoord

  niet akkoord
  vinden we moeilijk om in te vullen
 
 omdat 

 

Goede samenwerking  
rond activiteiten 
In onze gemeente werken de ambtenaar, de schepen en de verenigin-
gen samen om activiteiten vorm te geven.

1. De verenigingen bespreken hun ideeën met de ambtenaar. Samen bekijken ze of deze 
ideeën kunnen uitwerken en op welke manier ze hiervoor kunnen samenwerken. 

 
  helemaal akkoord 

 eerder akkoord 
 eerder niet akkoord

  niet akkoord
  vinden we moeilijk om in te vullen
 
 omdat 
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2. De schepen en de ambtenaar bespreken op hun beurt hun ideeën met de verenigingen.  
Zo wordt er afgetoetst of er al dan niet tijd en goesting is bij de verenigingen om het idee 
mee uit te werken. 

 
  helemaal akkoord 

 eerder akkoord 
 eerder niet akkoord

  niet akkoord
  vinden we moeilijk om in te vullen
 
 omdat 

 

 
  

3. De ambtenaar, de schepen en de verenigingen denken samen na over mogelijke activitei-
ten, geven de activiteiten vorm en organiseren ze samen.

 
  helemaal akkoord 

 eerder akkoord 
 eerder niet akkoord

  niet akkoord
  vinden we moeilijk om in te vullen
 
 omdat 
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Goede financiele en materiele  
ondersteuning 
Onze gemeente ondersteunt verenigingen op financieel, materieel en 
logistiek vlak.

1. Onze gemeente geeft  voldoende financiële middelen  aan  de verenigingen.  
Deze middelen zijn op een eenvoudige manier aan te vragen en te krijgen.

 
  helemaal akkoord 

 eerder akkoord 
 eerder niet akkoord

  niet akkoord
  vinden we moeilijk om in te vullen
 
 omdat 

 

 
  

2. Onze  gemeentelijke uitleendienst is goed uitgebouwd en verenigingen kunnen op een 
eenvoudige manier het materiaal uitlenen.  De  uitleendienst  wordt regelmatig uitge-
breid met materialen die de verenigingen nodig hebben.

 
  helemaal akkoord 

 eerder akkoord 
 eerder niet akkoord

  niet akkoord
  vinden we moeilijk om in te vullen
 
 omdat 
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3. In onze gemeente  zijn er goede, voldoende en betaalbare lokalen waarvan de verenigin-
gen gebruik kunnen maken voor vergaderingen en activiteiten.

 
  helemaal akkoord 

 eerder akkoord 
 eerder niet akkoord

  niet akkoord
  vinden we moeilijk om in te vullen
 
 omdat 

 

 ingevuld door 
 


