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“Een vereniging is een organisatie met leden die een bepaald gemeenschappelijk doel nastreeft, een 
groep van mensen met gelijke interesse. Leden betalen contributie en kunnen het bestuur zelf bepalen. 
Als de vereniging winst maakt mag deze winst niet onder de leden worden verdeeld.” 
 
Dit is de definitie welke omschrijft wat een vereniging in de basis inhoud, iets wat iedere vereniging in 
haar statuten heeft vastgelegd. Op het sentimentele vlak draagt de waarde van iedere vereniging in 
ons dorp veel verder dan enkel een “organisatie die een gemeenschappelijk doel nastreeft”. 
 
Uiteraard kan “winnen” een gemeenschappelijk doel zijn. Toch geeft het Essche verenigingsleven 
eensgezind aan dat bij ons altijd het sociale aspect belangrijker is dan het behalen van het 
kampioenschap zelf. Meedoen is belangrijker dan winnen.  
 
November vorig jaar is onze Werkgroep verenigingen gevormd uit 7 dorpsgenoten uit verschillende 
verenigingen. Wat we als eerst boven water wilde krijgen was het antwoord op de Waaromvraag?  

- Waarom zijn de Essche verenigingen uniek? 
- Waarom zijn onze verenigingen onmisbaar voor de Essche gemeenschap?    Maar vooral… 
- Waarom zijn ze essentieel voor de leefbaarheid nu en in de toekomst? 

 
Vrij snel kwam een van onze werkgroep leden met een figuur in de vorm van een driehoek die hét 
fundament onder iedere Essche vereniging, club of stichting simpel en in de kern weergeeft.  
Een driehoek opgebouwd uit 3 pijlers, te weten: 

1) Sociale cohesie 
2) Fysieke omgeving 
3) Veiligheid 

 
Haal je 1 van deze 3 pijlers weg, zal net als bij een 
branddriehoek het vuur van de club snel doven. 
 
1) Veiligheid 
De veilige omgeving is de reden dat ouders hun 
kinderen graag naar Tovido, onze plaatselijke 
korfbalclub brengen. Of naar de goed georganiseerde 
avond3daagse of het bouwdorp Jesch. Normen en 
waarden worden bijgebracht, er is sociale controle en 
er wordt samen opgetrokken en waar nodig 
gecorrigeerd. 
 
2) de fysieke omgeving 
Is het logisch dat onze volleybalclub EVC een gymzaal tot haar beschikking heeft? Of dat 
muziekvereniging Sint-Willibrordus onlangs vol trots haar uniformen heeft gepresenteerd aan onze 
inwoners?  Nee, per vereniging is hiervoor een solide bestuur en een gezonde financiële huishouding 
nodig. Het eigendom van deze fysieke omgeving was ooit van Esch, is naar de gemeente Haaren 
gegaan en zal straks overgaan naar de gemeente Boxtel. Wij hebben de accommodaties hard nodig 
voor ons verenigingsleven, net zoals we een fijne samenwerking met gemeente Haaren nu en de 
gemeente Boxtel straks nodig hebben.  
 
Los hiervan is er tussen de verenigingen onderling de bereidheid om elkaar te helpen waar dit nodig of 
mogelijk is. Ons kent ons en samen kom je nou eenmaal verder. Of het nu op een sportveld is, bij 
iemand thuis voor een vergadering, in ons dorpshuis De Es of gewoon ergens op straat, voor de fysieke 
omgeving wordt gezorgd. 
 

 



Voor het onderhouden van de fysieke omgeving is de tomeloze inzet van alle vrijwilligers onmisbaar. 
De stille kracht van de vrijwilliger maakt iedere activiteit of evenement tot een succes. Zo is Toontje 
met zijn 88 jaar nog steeds een fanatiek groundsman bij tennisclub d’Oggelen. En is Rick van Kasteren 
als 22 jarige jongeman sinds kort bij deze club voorzitter geworden, met plezier maar ook met groot 
verantwoordelijkheidsbesef. De game, de set en de match komt immers niet vanzelf aanwaaien!  
 
3) de sociale cohesie 
Een moeilijk woord hè? Wat is nou sociale cohesie? Ik zie het als de term om de samenhang in ons 
dorp aan te duiden... Meedoen is zoals gezegd belangrijker dan winnen. Voor Esch belichaamt de 
sociale omgeving de “zachte kant” van leefbaarheid. Het is het gevoel dat een verenigingslid bij zijn of 
haar club heeft en de reden dat diegene er met veel plezier naartoe gaat. Ons gilde viert in 2022 haar 
450 jarige bestaan. Bijna 5 eeuwen clubgeest, saamhorigheid en het doorgeven van ons Essche 
karakter.   
 
Boxtels en Haarens college, vraagt u een BOC- ODC, of Nemelaer supporter maar eens welke van deze 
3 clubs het mooiste voetbalshirt heeft. Ik weet zeker dat u gepassioneerd 3 totaal verschillende 
antwoorden krijgt. In Esch is dit niet anders, want een Esschenaar is én blijft een Esschenaar ook al 
horen we straks bij Boxtel. Derby’s zullen blijven… 
 
Een mens is een groepsdier, de Esschenaar is een werkend gezelligheidsdier. Het belang van samen 
zijn is hier dan ook niet te onderschatten. Het lijkt zo voor de hand liggend en alledaags, maar het is 
juist het meest waardevolle ingrediënt voor onze gemeenschap.  Esch wordt gemaakt door mensen en 
is niet gemaakt van huizen;  dat mag dan ook heel duidelijk zijn. 
 
In de loop van het afgelopen jaar is het onze Werkgroep i.s.m. alle verenigingen duidelijk geworden 
dat al onze verenigingen momenteel de zaakjes goed op orde hebben, zowel financieel als qua 
voorziening. Toch is uit de enquête en de samenkomst 20 maart jl. gebleken dat er onzekerheden zijn 
richting de toekomst. Deze bezorgdheid is bij u wellicht bekend, omdat dit de landelijke trend betreft.  
 
Denk hierbij aan veranderingen op het gebied van: 
* teruglopende ledenaantallen en vrijwilligers,  
* minder bar-, subsidie-, contributie- en sponsorinkomsten,  
* hogere onderhoudskosten 
 
We begrijpen dat tijden veranderen, maar hebben als uitgangspunt dat iedere Essche vereniging met 
bestaansrecht moet blijven. We zijn hier dan ook zuinig op, net zoals we zuinig zijn op onze eendaagse 
evenementen.  Als uitkomst van 1 jaar inzet voor het leefbaarheisdsplan zijn de volgende actiepunten 
naar voren gekomen om deze doelstelling te behalen:  

- Verenigingen denken na over de lange termijn 
- Hebben de intentie tot samenwerken , beter onderling overleg, bundelen krachten 
- Een Essche activiteitenagenda wordt opgesteld; wat is waar en wanneer te doen 
- Een duidelijke website voor Esch wordt opgericht, waarop in 1 oogopslag alles te vinden is 

 
Als laatste actiepunt om ons verenigingsleven als drijvende kracht achter ons bruisende dorp actief en 
bedrijvig te houden,  willen we een goede ondersteuning van onze gemeenten!! Om die reden wensen 
wij een tenminste gelijkwaardig samenwerking met de gemeente Boxtel straks vanaf 2021. 
Dit komt goed, hier zijn wij van overtuigd.  
 
Ik dank u hartelijk, 
Namens de werkgroep verenigingen en alle Essche Verenigingen, stichtingen enz. 
Paul van den Dungen  
 
 


