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 WORKSHOPS VOOR VERENIGINGEN 

 
Het gemeentebestuur van Riemst investeert in de toekomst van haar 
verenigingen. In samenwerking met VormingPlus bieden ze gratis workshops 
aan over verjonging en ledenwerving. Op die manier kunnen de verenigingen 
zich laagdrempelig bijscholen en hun werking verder optimaliseren. 
 
Marina Pauly, schepen van Cultuur – Socio-culturele verenigingen: “De gemeente 
Riemst kent een uitgebreid verenigingsleven. Deze verenigingen kunnen vaak rekenen 
op de steun van vrijwilligers, die zich steeds opnieuw belangeloos inzetten. Zij zorgen 
er mee voor dat Riemst een aangename gemeente is om te leven, wonen en werken. 
Om het sociaal weefsel in onze gemeente te versterken, blijven wij de verenigingen 
ondersteunen op verschillende manieren.” 
 
Zo keert het gemeentebestuur van Riemst jaarlijks gemiddeld 270.000 euro uit aan 
maar liefst 250 verenigingen.  
 
Mark Vos, burgemeester: “Het gaat dan vooral om infrastructuur- en werkingstoelages 
of subsidies voor kampen. Maar ook in de gemeenschapsinfrastructuur investeren we, 
zodat onze verenigingen er in optimale omstandigheden hun activiteiten kunnen laten 
plaatsvinden. Denk maar aan de nieuwe kleedkamerinfrastructuur die er dit jaar komt 
in sporthal Hirtheren”.  
 
Naast deze initiatieven biedt het gemeentebestuur van Riemst nu ook gratis 
workshops aan voor verenigingen, in samenwerking met Vormingplus. Zo krijgen ze 
de kans om bij te leren, zodat ze kunnen blijven investeren in hun toekomst. De 
workshops vinden plaats in Dienstencentrum De Linde, Paenhuisstraat 11, Riemst.  
 
De eerste workshop vindt plaats op woensdag 26 april en leert de verenigingen werken 
aan verjonging, zowel qua leeftijd, visie en activiteiten. De begeleider bekijkt samen 
met de vereniging hoe ze de vergrijzing in de bestuursploeg kunnen tegengaan en wat 
voor hen de ideale oplossing is. 
 
In een tweede workshop op maandag 8 mei krijgen de verenigingen tips over het 
werven van nieuwe leden. Via denkoefeningen rond doelgroepen, partners, 
maatschappelijke trends en werkvormen komen ze tot de eerste ideeën en 



wervingsmanieren. Vervolgens leren ze hoe ze van een goed idee tot een goed 
resultaat komen.  
 
De workshops zijn volledig gratis, maar inschrijven is wel verplicht. Dat kan via 
dienstencentrum De Linde – dienstencentrum@riemst.be of tel. 012 21 46 98.  
 

-Einde persbericht - 

  

Voor meer informatie: 

Mark Vos, burgemeester Riemst - gsm 0476 47 72 68 -  mark.vos@riemst.be  

Marina Pauly, schepen van Communicatie – gsm 0475 93 90 04 – marina.pauly@riemst.be  

Miranda Gijsen, diensthoofd Communicatie -  gsm 0476 498 466 -  miranda.gijsen@riemst.be  
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