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Dordrecht, 8 februari 2021 
 
Vragen ex artikel 40 Reglement van Orde 

 
Betreft: Jong geleerd is oud gedaan (lidmaatschap voor onze kinderen) 

 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht. 
 
Geacht College, 
 
Verenigingen vormen het hart van onze samenleving. Als CDA Dordrecht zijn hebben wij 
bewondering voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor hun (sport)vereniging. De huidige 
coronapandemie laat wel zien dat verenigingen ook kwetsbaar zijn. We kennen allemaal de verhalen 
van zorgen over ledenaantallen, beschikbare vrijwilligers en financiën. Daarnaast is het inmiddels 
algemeen bekend dat verenigingsdeelname gedurende de jeugd positieve effecten op het gebied van 
mentale en fysieke gezondheid en ook voor het latere functioneren in de maatschappij. Als CDA 
Dordrecht zien wij kansen om deze positieve effecten en de uitdagingen van verenigingen bij elkaar 
te brengen. Tot slot zien wij zien uit naar de periode dat er weer (meer) sport mogelijk is. Daarop 
willen we anticiperen zodat we, als Dordtenaren, straks weer uit de startblokken kunnen schieten. We 
hebben de volgende vragen voor het college; 
 
 

1. Kunt u ons informeren over hoe de ledenaantallen bij de diversie (sport)verenigingen zich de 
laatste jaren ontwikkeld hebben? 

2. Kunt u ons informeren over de ledenaantallen gedurende de coronapandemie (2020)? 
3. Kent u de toenemende zorgen met betrekking tot financiering en de beschikbaarheid van 

vrijwilligers bij (sport-) verenigingen? Welke oplossingsrichtingen en welke rol ziet het college 
voor zichzelf bij het oplossen van deze zorgen? 

4. Kunt u onderzoeken of het mogelijk is om kinderen in de basisschoolleeftijd een 
(proef)lidmaatschap van een vereniging naar keuze cadeau te doen?  

5. Kunt u onderzoeken of het mogelijk is om een structureel lidmaatschap van een 
(sport)vereniging naar keuze cadeau te doen aan de 4000 kinderen in Dordrecht die onder de 
armoede grens leven?  

 
De CDA fractie ziet uit naar de beantwoording van deze vragen.  
 
Hartelijke groet, 
 
Jan van Dam Timmers 
Commissielid CDA Dordrecht.  
 


