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RAPPORT = “OBJECTIEVE” WEERGAVE VAN DE 
VERSCHILLENDE STANDPUNTEN
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Dit rapport probeert een zo neutraal mogelijke 
weergave te zijn van de gesprekken, de 
suggesties en de standpunten.

Het bestuur heeft op basis van deze input een 
eigen beleidslijn bepaald, die op de clubavond 
zal worden toegelicht en waarover gedebatteerd 
kan worden.

Om tijd te besparen tijdens de clubavond en 
voldoende ruimte te geven aan debat, wordt dit 
rapport ter voorbereiding vooraf doorgestuurd.



DEELNAME ZOMERTHUISGESPREKKEN
 16 zomergesprekken (=55% van de leden, exclusief 6 bestuursleden)

 8 leden: geen interesse

 5 leden: niet gereageerd, ook niet na herinnering
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VOLGORDE IN RAPPORT = VOLGORDE INTERVIEW
1. OvdP als vereniging

2. Voorstel activiteiten

3. Nieuwe media

4. 5 min speech en coda

5. Werkgroepen

6. Ledenwerving

7. Vergaderlokalen

8. 50 jaar Keerbergen

9. Lidgelden
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DEEL 1 – DE OVDP ALS VERENIGING (1)

 Waarvoor moet
OVDP staan?

 Wat is het hoogste
goed?

 Is vernieuwing
en/of verjonging
nodig?
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 OvdP = ledenvereniging die zich tot doel stelt de taal 
en cultuur in Vlaanderen en Nederland in 
vriendschap en verdraagzaamheid te beleven en uit te 
dragen.

 Het typerende aan de Prince (en onderscheid met bv. 
Davidsfonds) is de internationale uitwisseling met 
Nederland en de afdelingsoverschrijdende activiteiten 
zoals de Algemene Ledendag en de Gewestdagen

 Hoogste goed = vriendschap en interessante 
activiteiten

 Het Prince-gevoel dat de afdeling overstijgt; deel 
zijn van groter geheel.

 Het grootste probleem is het ledenbestand. 
 Goede sprekers, interessante uitstappen en 

waardevolle discussies zullen de aantrekkingskracht 
verhogen. 

 Verjonging: Ja maar realistisch blijven. Pas vanaf 40 
haalbaar en eventueel eerder zelfs 50’ers.

 Denk ook aan vervrouwelijking (telkens minstens 2 
vrouwen gelijktijdig anders ‘verloren’-gevoel)

 Nederlandse cultuur als hoofdthema – met nadruk 
op taal. We maken nog teveel fouten. We kunnen 
altijd nog iets leren.

 Taal en jeugd = belangrijk thema voor de OVDP, ook 
nog voor de toekomst

 Cultuur in de brede zin van het woord, dus inclusief 
wetenschap en economie.

 ‘Gezonde’ mix van onderwerpen, bv: 1/3 economisch, 
1/3 maatschappelijk – sociaal, 1/3 taal – cultureel

Eensgezind en/of origineel Tegenstrijdig en/of controversieel

 Aandacht voor ‘intellectuele elite’ zou meer mogen: 
OVDP = netwerk van maatschappelijk belangrijke 
figuren

 Hoogste goed = “Voornaamheid” en “stijl”,  verzorgd 
maar niet elitair.

 We moeten ons niet alleen focussen op jongeren, 
ook 60-plussers kunnen nog actief bijdragen.

 Met Neerlandistiek op zich, trek je geen jonge 
mensen meer aan.

 Mensen kennen ons niet. Diegene die ons kennen 
denken dat we een service club zijn. We moeten 
meer naar buiten treden. Ons breder openstellen.



DEEL 1 – DE OVDP ALS VERENIGING (2)

 Meer participatie
van leden zelf?

 Meer contact met 
andere afdelingen

 Over de locatie
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 Positief tov. participatie in het algemeen (vroeger 1 
clubavond met voordracht van eigen lid). 

 Coda en 5 minuten speech zijn een goed initiatief.

 Meer engagement van de leden met eigen inhoud. 
Meer engagement = grotere aantrekkingskracht

 Nu zitten we teveel in eigen afdeling en kennen we 
weinig of geen leden van naburige afdelingen.

 Zowel eigen gewest, buiten eigen gewest als met 
Nederland maar toch vaker met naburige afdelingen 
zoals Mechelen, Aarschot en dergelijke.

 Goede sprekers, interessante uitstappen en 
waardevolle discussies zullen de aantrekkingskracht 
verhogen. 

 Vaste stek is aan te bevelen, maar ook afwisselen 
met uitstappen of op verplaatsing is prima. De Noker
was zeer goed.

 Er mag best wat afwisseling zijn tussen type/aard, 
locatie en omkadering (broodjes/culinair) van de 
activiteiten.

Eensgezind en origineel Tegenstrijdig en/of controversieel

 OK om leden activiteiten aan te brengen maar het is 
de taak van het bestuur om het jaarprogramma uit 
te werken.

 Liefst met max. 1 of 2 afdelingen uit de buurt zodat de 
groep niet te groot wordt en er nog interactie mogelijk is.

 Mag ook wel eens met een verder afgelegen afdeling. 
Altijd interessant om andere mensen te ontmoeten.

 Ook graag meer contact met Nederland, want da’s net 
een verschil tussen OvdP en de andere culturele 
verenigingen.

 Contacten met andere afdelingen kunnen nuttig zijn, 
maar DNA-verschillen met Nederland zijn wel erg groot.

 Geen probleem met de strategie tot verandering maar 
wel ervoor zorgen dat het basisconcept (spreker –
maaltijd) ook nog voldoende aan bod komt. Dit omwille 
van continuïteit naar de oudere leden.

 Velen wensen alleen maar een gezellig samenzijn en dat 
moet niet te zwaar zijn. 

 Voortdurend wijzigen van locatie is geen probleem maar 
misschien wel voor een aantal leden.



DEEL 1 – DE OVDP ALS VERENIGING (3)

 Over eten

 Over partner

 Over groepswerking
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 Er mag best wat afwisseling zijn tussen type/aard, 
locatie en omkadering (broodjes/culinair) van de 
activiteiten.

 OvdP mag geen culinaire club worden: een paar 
culinaire hoogtepunten per jaar volstaan; 
broodjesmaaltijd en dergelijke kunnen ook

 We eten ons budget teveel op, bij wijze van 
spreken.

 Mag wel iets Bourgondisch hebben; het is maar 
1x per maand. De maaltijd maakt wel deel van 
“het pakket”; het culinaire bevordert de 
samenhang

 Het eten is niet het belangrijkste; 2-maal per jaar 
gastronomisch is wel OK

 Liever geen broodjes.

 De plaats van de partner is nog onduidelijk. Is deze 
een stimulerende dan wel remmende factor? 

 Blijft voorstander van meer vergaderingen zonder 
partner.

 Er mag al eens meer vergaderd worden zonder 
partner

Eensgezind en origineel Tegenstrijdig en/of controversieel

 Een receptie is op zich niet beter om meer 
mensen te spreken. Meestal blijft men immers 
ook tijdens de receptie al bij eenzelfde groepje en 
mogelijk ook tijdens de maaltijd zelf.

 Beter is een buffetformule waarbij er geen vaste 
plaatsen zijn en mensen verzocht worden na elke 
gang van plaats te wisselen (bij 3 gangen, 3x op 
een andere plaats) 

 Voor alle activiteiten zouden naambadges 
kunnen gebruikt worden, zodat de mensen 
elkaar beter leren kennen en elkaar 
gemakkelijker aanspreken

 Tafelschikking vastleggen is goed idee, het 
verplicht om ook met andere leden te praten

 Ook geen probleem om koppels te scheiden aan 
de tafels.



DEEL 2 – VOORSTEL ACTIVITEITEN

 thema

 plaats

 Literaire wandeling, Huisconcert, Boek lezen en 
bespreken, Taalquiz

 Prince Keerbergen als orgnaisator van locale jaarlijkse 
voordrachtwedstrijd, cultuurprijs, …

 Inbreng eigen leden: Piet B., Erik H., Greet J + Jo Vr., 
Daan H.

 Een “ten huize van” (concert, theatermonoloog, 
spreker,…)

 Geen bezwaar om op verplaatsing te gaan.

 Een zekere “vaste” structuur in de programmatie 
kan helpen om herkenbaarheid te verhogen, bvb: 1x 
per jaar een huisconcert, 1x een kunstenaar, 1x iets 
rond literatuur (schrijver, boek,…).

 Heel veel voorstellen van uitstappen
 Suggesties van sprekers = bron van inspiratie voor 

bestuur, maar >50% gaat over BV’s die 
onbetaalbaar zijn voor onze kleine afdeling

Eensgezind en/of origineel Tegenstrijdig en/of controversieel

 Niet teveel wisselen van plaats = struikelblok  voor 
de ouderen

 Activiteiten liefst niet te ver – graag toch in de 
buurt van Keerbergen.

 Locaties liefst met parkeergelegenheid en in de 
winter wel liefst een locatie in de buurt.

 Busreizen zijn OK



DEEL 3 – NIEUWE MEDIA

 website

 sociale media

 Website kan wel interessant zijn, vooral om meer 
informatie en bijkomende duiding te bieden voor 
aankomende vergaderingen of interessante informatie 
en foto’s na de vergaderingen en /of evenementen.

 Het zal ons helpen bij het naar buiten treden en moet dus 
ook concreet oplijsten wie we zijn en wat we doen.

 Smartphone, tablet of PC: allemaal geen 
probleem.

 Een lokale website moet liefst actief gebruikt 
worden met onder meer een elektronische 
uitnodiging en agenda van activiteiten. 

 Afdelingswebsite is een goed idee; alleen is er het 
risico dat dit overlapt met de Prince website. 

Eensgezind en/of origineel Tegenstrijdig en/of controversieel

 Weinig gebruik van sociale media, zelfs niet 
Linkedin

 Enkelen tonen interesse voor een ledenforum

DEEL 4 – CODA EN 5 MIN SPEECH
 Bijna unaniem goed ontvangen  Er is wel wat koudwatervrees bij 50% van de 

ondervraagden



DEEL 5 – WERKGROEPEN
Digitale media Programmatie Ledenwerving NT&C / Bratislava 50 jaar jubileum

Jan Van Daele Karel Van Liempt Jan Van Daele Jo Vranckx Pol Bossuyt

Hilde Hendrickx Erik Hertog, 
Magda Doms
Piet Boes
Carrmen Cordier (netwerk) 
Christoffel Waelkens (netwerk)
Paul Van De Spiegel 
(locatie/catering)

/ Erik Hertog (Bratislava)
Paul Jacobs (Bratislava)
Daan Holemans (quizavond, 
voordrachtwedstrijd)
Greet Jacobs (Bratislava)

Christophe Van Canneyt
Leen Philips
Hilde Mattelaer
Krista Herdewijn



DEEL 6 – LEDENWERVING
 Tijdens de gesprekken is een lijst van 14 namen naar boven gekomen. 

 Slechts 1 (ex-lid) uit deze lijst lijkt geïnteresseerd en is als gast ook verschenen.

 Anderen (voor zover aangeschreven) zijn wel geïnteresseerd, maar hebben (nog) geen tijd (?)

 Suggesties om nieuwe jonge leden aan te trekken:

DIT IS DE ACHILLESPEES VAN ONZE VERENIGING.
WAT MOETEN WE DOEN?????

o Organiseren van een open vergadering – waarop ook niet leden welkom zijn
o Plaatselijk initiatief om meer bekendheid te krijgen
o 1 of 2 keer per jaar in den Bussel om de Prince / afdeling voor te stellen; een 

inleiding geven of meehelpen aan één of ander event. 
o Werken via de jeugd, zodat ouders ons als vereniging beter leren kennen.
o “Nodig eens uw vrienden uit”
o Infobrochure voor aspirant leden
o Project beeldende kunsten (Keerbergen)

 OK
 50 jaar ?
 Idem

-
 OK
 Website
-



DEEL 7 – VERGADERLOKALEN
 Veel suggesties, maar weinig nieuwe bruikbare voorstellen. Dit blijft ook een pijnpunt.

o Art deco zaal in Scheppersinstituut te Mechelen
o De bovenzaal van brouwerij DE ANKER te Mechelen
o Zaal van St-Romboutscollege
o Roosendael-cottage te St Kat-Waver, de cottage
o Lamot site te Mechelen
o Ursulinen OLV-Waver ‘Wintertuin en omliggende ruimtes’
o Rode Leeuw
o Don Bosco in Haacht 
o Smiks, Keerbergen
o Engelenburcht (Tildonk)
o Lindenhof (Baal)
o Silo’s in Boortmeerbeek heeft zaaltjes beschikbaar
o Den Bussel Keerbergen
o Zaal zeven (Borgerhout) klein zaaltje voor man of 50 
o Piervenshof
o Witte Meren
o Golf (wel 50 € lidgeld nodig per jaar)

• Maar aan alles is ook een “min”:
o Lezing graag niet te laat.
o In het zaaltje bij den Bonten Os is 

het er wel snel beklemmend.
o Ook liefst niet te vaak in den 

Bussel vergaderen – die zaal heeft 
echt geen sfeer. 

o Graag ook rekening houdend met 
personen die niet graag lang 
rechtstaan.

o Waarom niet bij iemand thuis en 
een goede traiteur laten komen? 



DEEL 8 – 50 JAAR KEERBERGEN
 Suggesties: o Best een academische zitting en open activiteit waarop we zeker ook de burgemeester en 

schepen moeten uitnodigen. Uiteraard ook de Prince president. Eventueel in 
samenwerking met andere vereniging(en).

o Een academische zitting, die uitstraling geeft aan de viering (met ook niet-leden, bvb. 
academische wereld).

o De samenwerking met het taaldepartement in Bratislava blijft een potentiële troef. De 
afdeling kan een delegatie uitnodigen voor de 50 jaar viering in juni 2018. 

o Niet te zwaar maken. Een tentoonstelling zeker en ook een goede spreker. En een receptie 
achteraf.

o Overzicht over historiek / tentoonstelling
o Niet beperken tot Keerbergen maar opentrekken naar omringende gemeenten zoals Putte, 

Haacht en Bonheiden.
o Waarom niet een andere afdeling uit Nederland erbij betrekken die ook 50 jaar wordt of 

een jubileum viert? Toch een beetje culinair
o Spreker van binnen de orde en van buiten de orde
o Locatie: zou Witte Meren niet kunnen? Was vroeger de top locatie.
o Eventueel ook de ex-leden van de afdeling uitnodigen
o Noodzaak van sponsoring.



DEEL 9 – LIDGELDEN: “ALL-IN” OF “A LA CARTE”?

 Een hoog all-in bedrag is niet goed als men de vereniging wil verbreden.
 Voor jonge nieuwe leden, al dan niet tijdelijk, een ander betaalsysteem
 All-in en aanwezigheidsverplichting ligt zeker moeilijker bij jongeren
 Altijd aanwezig zijn voor werkende leden is toch zeker niet evident.
 De aanwezigheidsverplichting is niet meer van deze tijd
 Indien we wensen dat aanwezigheid minder vrijblijvend is, dan moet de 

uitnodiging anders. Bv. vragen om reden van afwezigheid.

 Puur variabel systeem zal zeker 
impact hebben op aanwezigheid

 Best dit variabel systeem niet 
veralgemenen anders worden er 
“kersen geplukt”.

Voor “à la carte” Tegen “à la carte”

 De keuze tussen de 2 betaalsystemen hebben alles te maken met de aanwezigheidsverplichting

 Van de 16 thuisgesprekken zijn er 10 die ‘geen bezwaar hebben’ met “all-in” (dat betekent echter niet dat ze ook 
echte voorstander zijn – noot JVD)

 Van de 10 die geen bezwaar hebben, zijn er 2 seniors/vrijgestelden (zij genieten van “à la carte” – noot JVD). 

 Eén ervan geeft toe dat seniorship werd aangevraagd om dan vrij te kunnen kiezen. 

 Compromis:  Senior en vrijgestelden betalen zoals vandaag een minimum lidgeld
 Gewone leden betalen een iets groter bedrag, waarbij bv. 50% van de kosten van een 

activiteit inbegrepen zijn. Per activiteit is er dan wel een supplement te betalen dat 
afhankelijk is van de gemaakte kosten.



CONCLUSIE VAN HET BESTUUR
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1. OvdP als vereniging

2. Voorstel activiteiten

3. Nieuwe media

4. 5 min speech en coda

5. Werkgroepen

6. Ledenwerving

7. Vergaderlokalen

8. 50 jaar Keerbergen

9. Lidgelden
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