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PERSBERICHT
Riemstenaren stemmen 21 verenigingen naar een extra
nieuwjaarscent
Als uitzonderlijke nieuwjaarsactie kozen de inwoners van Riemst digitaal mee welke goede
doelen (verenigingen/vrijwilligersorganisaties) de gemeente dit jaar voorzag van een extra
duwtje in de rug. Maar liefst 2200 inwoners brachten tussen 23/12 en 5/1 hun stem uit op
riemst21.be. Elke vereniging in de top 21 krijgt 570 euro om het jaar goed in te zetten. Op
deze manier vervangt de gemeente Riemst de traditionele nieuwjaarsreceptie, die omwille van
corona uiteraard niet kan doorgaan.
Mark Vos, burgemeester: “Via een kaartje in de brievenbus werden de inwoners uitgenodigd om te
stemmen op www.riemst21.be. De gemeentelijke social media campagne werd goed gedeeld door
de deelnemende Riemstse verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Vooral onze jeugdverenigingen
wisten heel wat stemmen te halen door hun achterban mee te krijgen in deze actie. Scouting
Rumanzeis haalde maar liefst 201 stemmen binnen en voert hiermee de top 21 aan. De top vier
wordt vervolledigd door jeugdverenigingen KLJ Vlijtingen (120 stemmen), PJZB (118 stemmen) en
Chiro Vlijtingen (96 stemmen).”
Marina Pauly, schepen van verenigingen en vrijwilligers: “De bijna 300 Riemstse verenigingen kregen
allemaal een prominente plek op de stemlijst, uiteraard naast enkele goede doelen en
vrijwilligersorganisaties uit onze gemeente. Op deze wijze biedt de gemeente Riemst haar rijke
verenigings- en vrijwilligersleven nog een extra ondersteuning in dit bijzondere corona-jaar.”
Mark Vos, burgemeester: “Het zijn onze verenigingen, die zorgen voor de schwung in onze
plattelandsgemeente en in onze 13 dorpen. We hopen dat ze zich ook in 2021 weer voor de volle
100 procent inzetten voor Riemst.”
De 21 winnende verenigingen:
Scouting Rumanzeis : 201 stemmen
KLJ Vlijtingen : 120 stemmen
PJZB : 118 stemmen
Chiro Vlijtingen : 96 stemmen
BMX Vlijtingen : 90 stemmen
Kivola : 83 stemmen
PCC St-Maartenshof vzw : 77 stemmen
KLJ Zichen : 61 stemmen
KH Vreugd in deugd : 60 stemmen
Ringside Riemst : 59 stemmen
V&V Membruggen : 58 stemmen
CV Oot Juddere : 52 stemmen
KH Broederband : 52 stemmen

K.P.H. St-Cecilia Millen : 49 stemmen
Ouderraad VBS 'Ons Schooltje - Het Hofje’ : 44 stemmen
Harmonie de Volksgalm : 41 stemmen
KH St-Martinus : 40 stemmen
Vzw ’t Stupke : 40 stemmen
CV De Jodelerre : 39 stemmen
FC Herderen-Millen : 38 stemmen
KH De Kristene Gildebroeders : 36 stemmen
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