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XVI HET SOCIÀAL.CULTURELE EN SPORTVERENIGINGSLEVEN

De verenigingen.

a" Inleiding.

Il de bijlage 20 achterin dit rapport vindt men een lijst van alle verenigingen werk-
zààm op sociaal-cultureel terrein en de sport in de gemeente Gieten. Daar he1 niet
mogelijk was in deze samenvatting alle ver:enigingen afzonderlijk te bespreken íook
in de gespreksgroep Culturele Situatie zijn de meeste alleen opgenoemd) is in dir
hoofdstuk getracht per soort vereniging een globaal inzicht te verkrijgen. afzonder-
lijk voor Gieten, Gieterveen en Nieuwediep" Daarbij is in heJ bijzonder aandacht
besteed aan de statistische kant van de zaak. ook wat betreft de besÍuren en de be-
hoelte aan bestuursleden,

De werkgroep is er zich va:r bewust, dat de gegevens verre van volledig zijn,
maar achtte hen toch voldoende om nog een aantal belangrijke conclusies eraan te
verbinden.

b" De spoltverenigingen.

Ir Gieten e, o, en Gieterveen e" o. zijn de volgende percentages van de bevolking
Iid van een of meer sportverenigingen (per leeftiidsgroep en geslacht 1), Omdat de
berekende percentages niet op 2 of 3 pct. nauwkeurig zíjn, zijn zij op 5 pct" afge-
rond.

Iêbel-l.
Aantal leden van sportverenigingen in percentages vgn de bevgillng.

Deelname sportvereniging Gieten Gieterveen

M M

9 - 16 jaar
17 - 24 iaar
25 - 40 jaar
4L - 60 ia.ar

oD "/o

80 Vo

60 Vo

30 Vo

oo'/o
50 lo
75 Vo

60 9o

70 Vo

60 Vo

40 Vo

60 7o

45 Va

L0 lo

h Nieuwediep is er één sportverenigÍng, de voetbalverenigtng Bareveld met ca, 100
spelende leden. Aangezien in Nieuwediep zelf in totaal sleóhtÀ ca, 60 jongens wonen
tussen 9 eÍJ24:àar, trekt deze club blijkbaar ook veel jeugd uir de omgeving {Stads-
kanaal en Wildervank). Het percentage van de NÍeuv,ediepse iongens dafer lid van
is" is waarschijnlÍjk echter zeer hoog (ca. 80 - 90 pct. ), Bovendien trekken sommi -
gen voor handbal en gymnastiek naar Wildervank en Stadskarraal"
De belangrijkste sportverenigingen in Gieten zijn de gymnastiek-, de voetbalvereni-
ging, en de visclub, in Gieterween idem, echter i,p.v. een voetbalvereniging de
handbalvereniging.
Zoals ook uit de cijfers blijkt" is de belangstelling voor de sport zeer groot (de \riat
lagere peïcentages in Gieterveen zijn wat de jongens betreft waarschijnlijk wat te
Iaag, omdat sommigen elders aan sport doen 

-(voètbalverenigr'ng 
in Gieten o_ a, ),

1) De beide ijsverenigingen (Gieten en Gieterween) zijn niet meegerekend; bijna elk
gezin is daarvan lid.
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De voetbalvereniging Gieten beschikt over een betaalde trainer. De belangstelling
voor de trainingen, evenals voor het voetbal in het algemeen, is groot, al is het
bezoek aan wedstrijden buiten de gemeente meestal groter dan aan die in de eigen
plaats. De werkgroep noemt voor de grote voetbalbelangstelling de volgende oor-
zaken:
1. de publiciteit in de pers;
2. de spanning van de competities en de wedstrijden zelf;
3, het spel spreekt iedereen aan, men wordt er van jongsaf mee vertrouwd,
Voor de andere verenigingen is het aantrekken van leden dilnvijls moeilijker. Voor-
al de handbalvereniging in Gieterveen heeft daarmee te kampen, hoewel deze
toch zeer hoog in de competitie staat, Een van de oorzaken is, dat de jeugd uit de
boerengezinnen niet aan de vereniging deelneemt.
Zowel de gymnastiekvereniging van Gieten als van Gieterveen heeft met ledenverlies
te kampen. Men wijt dit vooral aan het feit, dat zoveel jongeren een voortgézette
opleiding volgen, waar ook aI veel aan gymaastiek wordt gedaan. Daardoor vermin-
dert de behoefte, De gebreld<ige gymnastiekaccomodatie in beide dorpen is er ook
een oorzaak van"
In Gieterveen valt op, dat de kerkelijke jeugd minder aan sport doet. Dit hangt sa-
men met de zondagssport; het is een landelijk verschijnsel.
AIIe sportverenigingen in de gemeente zijn algemeen, met uitzondering van de tafel-
tennisclub, die binnen de gereformeerde evangelisatievereniging is ontstaan.
tr'inancieel hebben de meeste sportverenigingen minder zorgen dan vroeger, i. v. m.
de sporttoto. Behalve de voetbalverenigingen Gieten en Bareveld doen daarin tegen-
woordig ook de gymnastiekvereniging, de tennisclub, korÍbalclub en de Udema-
bedrijfsvereniging Gieten en de handbalvereniging in Gieterveen mede.
De bestaande openlucht-sportvoorzieningen in de gemeente voldoen aan hoge eisen
(sportvelden, tennisveld, zwembad). De motorclub streeft echter nog naar een
eigen baan, Thans is men daarvoor op ArÍo aangewezen. Ook de rijverenÍging be-
schikt niet over een geschikt terrein,

c. De kerkeliik georiënteerde verenigingen.

Dit zijn de jeugdclubs, kerkelijke vrouwenverenigingen en de kerkkoren (zie
bijlage 20). De deelname, afgerond op 5 pct. , aan deze organisaties is:

Tabel 2.

Deelname aan kerkelijk georiënteerde verenigingen in procenten van de bevolking.

Deelname kerkelijk georiën-
teerde verenigingen

Gieten Gieterveen zonder Nieuwediep

M M

9 - 16 jaar
'L7 - 24 iaar
25 - 40 jaar
41 - 60 jaar

!20 7o

5Vo
5Vo
57o

25 Vo

L0 7o

L5 Vo

15 Vo

25 Vo

20%
SVo
SVo

30
25

Lí-ZU
20

Va

7o

Vo

Vo

Deze percentages zijn niet hoog. Men bedenke echter, dat het hier een rrmoment-
opname" betreft" Veel meer dan 15 - 25 pct. varr de jeugd maakt gedurende bijv.
2 of 3 jaar tijd met de kerkelijke jeugdclubs keruris. Bovendien zijn hierbij de zon-
dagsscholen niet meegerekend (omdat deze niet als gewone verenigingen zijn te
beschouwen).
De N.H" zondagsschool in Gieten heeÍt + 150 leerlingen, de zondagsschool var de
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gereformeerde evangelisatievereniging een 1b-tal (tezamen ca_ b5 pct. van de 6 -
12 jarigen); de beide zondagsscholen te Gieterveen 1N. H. zondagsschool g0 leer-
lingen- V, V. H. zondagsschool 40 leerlingen) bereiken tezamen ca" ?b pct. \'an de
6 - 12 jarigen,

d De cultUrele -vef_e_lllgl4geq]i_n elgqre zrn ).

Hieronder zijn gerekend de toneel-, zang- en muziekverenigingen, een fotocluble
eu de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in cieten (zie lilst in bijlage Z0)..

De laatste vereniging niet meegerekend (omdat zij lrreer cultuurbemiddelend dan
zelf beoefend optreedt)" zijn de volgende percentages berehend voor de deelname

Tabel 3,

van de bevolkin

Deelname culfurele
verenigingen

Gieten Gieterveen (zonder Nieuwediep t

M V M

9 - 16 jaar
77 - 24 :aar
25 - 40 iaar
41 - 60 iaar

5
10

b-lu

Vo

Vo

Eo

5-10 Vo

10 -L5 Ea

5-10 qo

5
IU-11)

l0
5

7o

Vo

Vo

9o

5
r0-r5
5-líJ

5

7o

Vo
qa

oh

Het zijn vooral de zangverenigingen, die voor de grootste aantalien zorgen. De
overige culturele verenigingen (toneel en muziek) binden dus slechts maar weinigen.
Culturele verenigingen in Nieuwediep zijn er niet,
De aÍdeling van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen werkt in principe voor de
gehele gemeente, doch heeft ziin leden (meer dan z00l vriiwel uitsluitend in het
dorp Gieten (d. i, ca 30 pct vàn alle gez.innen en alleenst;anden)
De werkgroep verklaart dit in hoofdzaak door het feit" dat de avonden tmuzrek"
toneel, film. lezingen.). die het Nut jaarli.lks ot:ganiseert, alle in Gjeten zelf wor-
den gehouden. Het bezoek op de avonden is meestal zeer Eoed, Men ziet echter
onder- de leden en publ.iek bijna uitsluitend zgn. burgers e-n middenstanders De
werkgroep meentr" dat men met het programma wel eens wat hoger gr ijpt dan een
groot deel van de bevolking waardeert" Vaak is djt echter ook een kwestie van voor-
oordeel" Wellicht dat door een andere aankondiging en propa.ganda in de toekomst
velen, die zich meestal van de Nutsprogramma is afzi.ydig hebben gehouden, tot
het publiek gaan behoren" Naast het gewone programma organiseert het Nut nog
programmars voor de scholen en een s j.erluinwedstri id, Tenslotte is er een Nuts -.
bibliot}eek (zie onder) en een Nulsspaarbank.

e. De overige verenigingen-werkzaam op_.bc1-sgbleg yan rqIÍnlng e_4laÍ_ontsIêL4Ll_1Ë

Hieronder zijn gerekend de dÍverse algemene vrouwenverejnigingen" sociêteiten,
buurtverenigingen en jongeitenorganisaties en de vakverenigingen" voor:zover deze
zich op sociaal-cultureel terrein bewegen (zie over"zicht in de bijlage 20),
AIs de oranjeverenigingen, de buurt/reisverenigingen en de vakverenigingen niet
mee worden gerekend (i"v.m. het incidentele karakter van hun activiteiten). blij-
ven voor de hierna volgende statistiek in hoofdzaak over: de padvinderij" de B, O. D.
en D. P" M. en de afdelingen Gieten en Gieterveen van de Bond van Plattelands -
vrouwen"
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Tabel 4.

Deelname overige
verenigingen

Gieten Gieterveen

M M v
I - 16 jaar

L7 - 24 jaar
25 - 40 jaat
41 - 60 jaar

Z0 Va

20 Vo

L0-L5 Vo

5Vo

30 Vo

30 Vo

40-45 Vo

10 -15
30-3 5

40

7o

Vo

Vo

Ook hier vallen de cijfers voor Gieterveen wat de jeugd betreft te laa! uit,
omdat verschillende jongeren lid zijn van organisaties in Gasselternijveen,
Maar ondanl<s dat is ook van deze categorie verenigingen de deelname in Gieten
e. o. gïoter.

Wat betreft de buurt- en buurt/reisverenigingen: deze spelen vrijwel alleen
in Nieuwediep nog een rol van betekenis, zeker in verband met het grotendeels
ontbreken van ander verenigingsleven. In de andere buurten en buurtschappen
zijn de jaarlijkse reisjes de belangrijkste activiteit, Zowel Gieten als cieter-
veen is 4 van deze buurt/reisverenigingen rijk; na de oorlog waren het er
meer, verschillende zijn sedert dien opgeheven.

Deze is aan de hand van het voorafgaande op te stellen (waarbij dus eveneens de
vak- en standorganisaties, de oranjeíerenigÍngen, ijsverenigÍngèn, buurt,/reis-
verenigingen, zondagsscholen en het Nut van 'i Álgemeen buiten beschouwing zijn
gelaten).

Tabel 5.

Deelname alle soc. -cult. en sport-
verenigingen

Gieten Gieterveen

M M v

9 - 16 jaar
I7 - 24 jàat
25 - 4A laar
41 - 60 jaar

80 Vo

90 7o

70 Vo

40 Vo

80 Vo

75 Vo

oo 70

DJ -/O

75 Vo

85 7o

oo 70

40 Vo

80%
75%
oo -/o

JV Yo

Bij alle totalen is rekening gehouden met de zgn. "dubbelledenl', d.w. z. perso-
nen, die van meer dan een vereniging lid zÍjn. Daarvoor moesten correcties wor-
den toegepast van 10 - 40 pct, (hei tolale aantal lidmaatschappèn is dus vermindeid
met 10 - 40 pct. , om het aantal georganiseerden in de diverse verenigingen te
berekenen).
De algemene conclusies uit de statistiek te trel<ken zijn de volgende:
1. op jongere leeftijd (tot + 40 jaar) zijn de mannen meestal meer lid van vereni-

gingen dpn de vrouwen, daarna andersom;
2" in Gieten is men iets meer lid van verenigingen dan in Gieterveen;
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3. op jongere leeftijd is men in het algemeen meer lid van verenigingen dan op oude-
re leeftijd, De meest georganiseerde leeftijdsgroêp is die van 17 - 24 iaar, bil
de meisjes echter die van 9 - 16 jaar,

g. Het kader in verenigingen, besturen en commissie.

Het is een sociaal-cultureel vraagstuk, hoe een samenleving zoals in de gemeente
Gieten voorziet in zijn behoefte aan @p1. In de eerste plaats zijn hiermee de ver-
enigingsbesturen bedoeld, maar ook alle andere besturen, commissies, colleges 

'raden, enz, die een zeker kader vertegenwoordigen, niet alleen op sociaal-cultureel,
maar ook op economisch, kerkelijk en medisch-hygiënisch terrein (wel buiten het
arbeidsleven aIs zodanig),

De werkgroep Culturele Situatie heeft een grote behoefte aan goed kader voor de
diverse verenigingen, commissies, enz. geconstateerd. Juist de jonge mensen met
capaciteiten verdwijnen vaak spoedig naar elders, zodat de ouderen het weer moe-
ten onlcrappen, Ook speelt een belangrijke ro1, dat de Drenien - ook in Gieten - zich
niet graag op de voorgrond plaatsen. Dit maakt vooral het vinden van voorzitters en
secretarissen moeitijk. Voor de toekomst is men wat minder pessimistisch, omdat
de tegenwoordige jeugd 'rvrijert' en vaak meer ontwikkeld is dan vroeger door de
Iangere schoolopleiding.
Aan de andere kant constateert de werkgroep ook een neiging bij de jeugd om (om
andere redenen) zich aan verantwoordelijkheden in de verenigingen te onttrelíken
(onder h, zal daarop nader worden ingegaan). Door het gebrek aan kader worden
bestuursleden dikrijls maar lukraak benoemd, of zij capaciteiten hebben of niet'
Voor de gemeente Gieten is uitgerekend (bij benadering) hoe groot de behoefte aan
kader is en hoeveel personen de diverse kaderfuncties vervullen' Als basis voor
deze berekening is het volgende overzichtje gebruikt van de aantallen besturen, com-
missies e\2, Deze zijn ongeveer de volgende:

Tabel 6.

Aantal verenigingen, colleges, orgalisaties, enz, in de gemeente Gieten.

Aantal Gieten Gieter-
veen

Nieuwe-
diep

Totaal

Sportverenigingen
Kerkelijk georiênteerde verenigingen
Kerkelijke colleges
Culturele verenigingen
Overige sociaal-culturele organisaties
Buurtverenigingen
Vak- en standsorganisaties
Div, landbouwcoóp. en fondsen
Gezondheidszorg en maatsch, werk
Hulpcomité's (vluchtelingen, kinder-

vakantiekolonies )
Onderwijs
Gemeentebestuur en commissies
lVaterschap
P. B. O. organen
Kiesverenigingen

Totaal

I4
8
À

q

J

8
o

Á

1

7

4
Á

4

4

I
z

I

1

22
11

8
L4
L2

11
10

7

Á

7

L

84 4 L25
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Deze + L25 organisaties, comitérs enz" zullen ca. 600 functies tellen, waarvan
1 300 voorzitters-, secretaris- of penningmeesterfuncties (+ 150 functies zullen
door dames worden vervuld, waarvan I 50 voorzitters-, secretaris- of perming-
meesterfuncties ).
Door dubbelfuncties is, naar uit een ander Drents onderzoek is gebleken (Zweeloo)
het aantal verschillgnde bestuursleden ca, 2/3 van het totale aantal commissie-
en bestuursfuncties " Voor de dames bedraagt dit vermoedelijk niet meer dan de
helft van het aantal functies.

Op basis van het aantal 20 - 60 jarige mannen en vrouwen in de gemeente Gieten
(de leeftijdscategorie waaruit het kader doorgaans gerecruteerd wordt) 1) is dan
het volgende staatje te maken:

Tabe] 7"

Zo nauwkeurig als de percentages suggetqer\ zijn deze uitkomsten valzelfspre-
kend niet, omdat er verschillende globale ver:houdingscijfers in verwerkt zijn uit
het onderzoek in Zweeloo"
Enkele conclusies zijn echter zeker gerechtvaardigd:
1, ondanks het feit, dat vele personen in Gieten 2 bestuursfuncties hebben en ver-

scheidene zelfs 3 of meer, is toch het aantal personen, dat op een of andere
manier aan de samenleving in de gemeente leiding geeft, groot (ca" 1 op elke
3 à 4 maanen, ca" 1 op elke 10 - 12 vrouwen);

2. ook het aantal personen, dat een voorzitter-, secretaris- en penningmeester-
functie in de gemeente vervult is onder de mannen nog groot; ongeveer één op
elke 7 à 10 mannen tussen de 30 en 60 jaar, ca. 130 - 170.
Het aantal vrouwen, dat d.eze bijzondere functies vervult is, evenals elders veel-
al, in Gieten niet groot, en bedraagt + 20 - 30 (d. i. slechts 2 - 3 pct. ).

h, Activiteit in het verenigingswerk. Vergaderbezoek

In het verenigingsleven wordt een reusachtige hoeveelheid werk verzet; de geor-
gianiseerde verenigingsactiviteiten als zodani.g hebben in het algemeen niet over
belangstelling en waardering te klagen" Er wordt druk gebruik van gemaakt' mits
zíi rrraàr in een behoefte voorzbn (bijv. de vele coóperaties, het Groene Kruis 

'de sportorganisaties, het jeugdwerk, goede toneel-, film- en lezi.ngavonden enz. );
De animo van de gewone leden van verenigingen voor vergaderbezoek en voor

1) Natuurlijk zijn er ook in Gieten verscheidene bestuursleden boven de 60 of zelfs
65 jaar. Daar staat echter weer tegenoveï, dat het aantal bestuursleden van 20 -
30 jaar vermoedelijk relatief gering is, terwi.jl toch deze leeftijdsgroep voor de
percentages geheel is meegerekend.

De omvang van het ver:enigingskader in de gerneeq!9lQiq!94"

M Totaal

Aantal functÍes
Aantal verschillende personen,
dat die functies ven"ult
Aantal voorzitteri" secretaris- en
penningmeesterfuncti es
Aantal verschillende personen, dat
deze biizondere functies vervult

+ 450

'+ 320 (29 7a\

+ 250

+ 150 (13 7o)

+ 150

+ 80 (8 7o)

+50

+ 25 (2-3 7ol

+ 600

+ 400 (18 7o)

+ 300

+ 175 (8 Vo)
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deelname in bestuurs- en commissiewerk laat echter dikwi,ls te wensen over het
zijn steeds dezelfden die het werk moeten doen.

De volgende oorzaken heeft de werkgroep daarvoor opgesomd;
1. het grote aantal verenigingen. waardoor men teveel zijn aandacht moet verd.elen.

Ibt enthousiasme vermindert daardoor. Het resultaat is. dat men vaak op geen
enkele vergadeiing meer komt a1s het niet strikt onvermijdelijk is;

2. door het slechte vergaderbezoek is het risico van zelf wel op vergaderingen ko-
men groot" Men valt op en wordt dan aI gauw in het bestuur benoemd;

3" door de vele ouderen in de besturen is voor de jongeren deelname in het bestuurs-
werk vaak weinig aantrekkelijk; .

4" de vele andere mogelijkheden om zijn vnje tijd te besteden (televisie, er wordt
meer gelezen dan vroeger. velen hebben elders vergaderingen bijv, als bestuurs-
Iid van een andere vereniging., verenigingsactjviteit.en. die men niet wÍl missen
enz, \;

5" de avonden zijn vaak meer dan vroeger indirect door het beroep in beslag geno-
men ístudie, cursusseDL administratief werk voor winkel of boerenbedriií enz, t;

6" de onaantrekkelijke wijze waarop de meeste vergadenngen worden aangekondigd;
alle agendars zien er eender uit" interessante punten worden er nauwelijks op
vermeld en zelden toegelicht. "trekpleisters" of "blikvangers" komen er hàast
niet op voor" Behalve de bestuursleden voelen de vergaderden zich door een en
ander slecht besJagen ten ijs;

7. op de vergaderingen zelf gebeurt vaak zo weinig. zil ziin vervelend; steeds ztjn
dezelfde mensen aan het woord. Van de belangritke stukken die in bespreking
komen (bijv" financiële verslagen" begrot i ngen " begriipt men vaak wei.nig door: de
manier waarop zij worden gepresenteerd"
Discussie ontstaat maar zelden. Het laatste is vooral het geval als bijv_ een
onderwijzer, dominee, burgemeester, dokter of notaris een vergadenng voor-
zieI. Maat ook anders durven de leden dikwijls geen weerwoord te geven,, voor-
dat de vergadering is afgelopen, Pas achteraf kom.en de tongen los.
Dit is vaak echter zowel aan de verlegenheid van de leden zelf te wiiten als aan
de manier waarop men de vergaderingen leidt. Veel beslissingen worden zo ge-
nomen, zonder dat de vergadering er achter staat. Ook dit is zeker een van de
redenen waarom men weinig op vergaderingen komt en het bestuur alles maar
Iaat regelen.

Verschillende oorzaken liggen dus in "de drukke tiid", andere in een nog te wei-
nig aan de hogere eisen van deze tijd aangepaste verenigings- en vergadertechniek.
Alleen aan het laatste kan natuurlijk iets worden gedaan" naar de mening van de
werkgroep vooral door het organiseren van cursussen op dat, gebied Ízie conclusi.es).
, In de jeugdorganisat.ies heeft de kadertraining in het algemeen veel aandacht, Bij
de B. O, D" en D" P, M" -afdelingen in Gieten en de andere gemeenten in dit deel van
de provincie is de animo daarvoor echter gering, De oorzaak daarvan kent men niet..
De kadertrainingen van de her-vormde klassikale jeugdraad worden vrii goed bezoèht.

i. Wensglirkheid var! overleg. Subqidl_ebgl_ef{

Heï, zeet grote aantal van elk op zichzelf staande verenigingen maakt het door-
voeren van een goed beleid in het verenigingsleven - als geheel - moejUjk.
De werkgroep Culturele Situatie heeft uitvoerig gesproken ove.r de vraag in hoever-
re overleg, incidenteel of permanent, wenselijk is,

De volgende gemeenschappelijke beiangen zouden met een of andere vorm van
overleg gedÍend kunnen zi jn:
1, de subsidiëring van het verenigingsleven door de overheid i. c de gemeente- Het

werd als onjuist beschouwd. dat één verenÍging nl. het Nut van 't Algemeen, tot
taak heeft de subsidies door te betalen aan áe andere verenigingen 1de hoogte
van de subsidies wordt door het gemeentebestuur bepaald). Ook het bestuur van
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het Nut zelf zou gaarne van die taak ontlast wbrden" Ook acht de werkgroep het
wenselijk, dat er een aantal normen voor subsidiering worden vastgesteld, zodat

de verenigingen weten waar ze aaÍt toe zijn (subs idieregeling);
2, vaststelling van een winterágenda voor de belangrijkste uitvoeringen, Nutsavonden,

vergaderingen enz, Nu geschiedt dit op gebrekkige wijze via de bespreking van
cafêzalenl

3, mogelijl$eid van plaatsing van mededelingen, convocaties (tegen geringe ver-
goeding) in een gemeentelijk mededelingen - of nieuwsblaadje (bijv. door vorming
van een exoloitatiefonds ):

4. vei:hogÍng van het technische peil van vergaderingen en andere groepsactiv it eiten
(verenigings- en vergadertechniek);

5. verhoging van het culturele peil van toneel- en muziekuitvoeringen, door voor-
lichting, service met catalogi enz,;

6,. samenwerking tot het gezamenlijk exploiteren of huren van ruimtelijke voor-
zieningen;

7, algemene advisering van het gemeentebestuur in sociaal-culturele zaken,
Er bestaat reeds een gemeentelijke sportcommissie" De vroegere Culturele

Commissie, in 1954 opgericht, heeft zijn taak nà 4 jaàlr aan het Nut overgedragen,
Daarmee acht de werkgroep een onjuiste toestand geschapen.
Een nieuwe vorm van overleg en coórdinatie, waarin het Nut als een van de ver-
enigingen deelneemt, wordt aanbevolen. Welke van de boven opgesomde overleg-
en adviestaken deze commissie ter hand zal nemen, moet door de commissie zelf
worden bekeken, Wel moet naar de mening van de werkgroep, worden vermeden,
dat men op het terrein van reeds bestaande organisaties (w, o. het Nut) komt, Men
moet als commissie zo min mogelijk zelï gaan organiseren.

Overige voorzieningen van belang voor het sociaal-culturele leven.

a, De lectuurvoorziening.

De afdeling van het Nut in Gieten exploiteert een eigen openbare bibliotheek.
Het aantal boeken is ca" 1600; het aantal uitleningen bedraagt ca" 3300 per jaar,
wat vergeleken bij andere Drentse gemeenten tot de hoogste behoort (zie jaarver-
slag Provinciale Drentse Plattelandsbibliotheek). Toch is het aantal uitleningen
Iaag vergeleken bij vroeger, en nog steeds dalende, Wellicht houdt dit verband
met de moeilijkheid de boekenvoorraad bijtijds te vernieuwen, Ook constateerde
men, dat de bevolkingsgroep die vroeger veel boeken las, daar nu veel minder tijd
voor heeft, Anderzijds is het percentage mensen dat boeken leest, vergeleken
bij vroeger zeker toegenomen. Ook de jeugd leest meer boeken dan vroeger. De
uitleningen van bibliotheken worden volgens de werkgroep bovendien verminderd
door het goedkope boek, vnl. pocket-uitgaven, die veel worden gekocht. Tenslotte
wees men nog op de grote hoeveelheid lectuur van andere aard, vooral tijd-
schriften (met o, a. vervolgverhalen), die het boeken lezen waarschijnlijk lleeft
doen verminderen.
In Gieterveen zal een kleine comrnissie zich beraden over de lectuuwoorziening
in de toekomst. Men ziet wat de Drentse Plattelandsbibliotheek betreft nogal op
tegen de eenmalige storting ,tan f t,z5 per boek van de wisselvoorraad, maar men
zal zich ook van die zijde volledig laten voorlichten" Als voordeel van de Platte-
landsbibliotheek is o. m, genoemd de regelmatige vernieuwing van de provinciale ,

boekenvoorraad (mogetijk door het intensievere gebruik), waardoor ook de
plaatselijke wisselcollecties op een hoog peil komen te staan.

b, Filmvóorstellingen.
Behalve de filmvoorstellingen die sommige verenigingen van tijd tot tijd

organiseren, is er iedere zondagavond een filmvoorstelling in cafè Ensing te
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Gieten.
Deze wordt meestal druk bezocht, hoofdzakelijk door de jeugd. Het peil van de
films is echter afgestemd op een zo groot mogelijk publiók, -omdat aïders met
tekorten gewerkt moet worden. Ln een kleine gemeente als Gieten is dit moeilijk
te vermijden, maar het werd door verschillende werkgroepleden betreurd. Anàere
nadelen, die men noemde" waren:
1. het nieuws is dikwijls erg verouderd;
2. omdat men slechts over eén projector beschikt, wordt de hoofdfilm 2 keer onder-

broken voor het wisselen van de sooelen:
3. het toezicht op de teeftijds grens láat veel te wensen over bij films boven 18 jaar.

Behalve 8 café's in Gieten (waarvari 3 met zeer goede zalen), g in Gieterveen en I
_ in Nieuwediep (Bareveld) zijn er de volgende ruimten voor bijeenkomsten,
In Gieten
f . hêtNlsgefouw (met 3 lokalen voor in totaa| I2S Dersonen):
2. het jeugdgebouw bij de N. H. Kerk (+ 60 personeni. Voor een nieuw en groter

gebouw zijn de plannen gereed;
3. JtKIein Hilbingshof", een verbouwde boerderij (voor + 40 personen);
4, het gemeentelijk clubgebouw op het sportveld (+ 40 pËrsonen);
b. het troephuÍs van de padvinderijt
6" het gebouwtje van de gereformeerde evangelisatievereniging (+ 90 personen);
7' in het nieuwe Groene Kruisgebouw komt zeker ook nog ruimte voof vergaderingen

beschikbaar.
]r Gieterveen is een jeugdgebouw bij de N" H. Kerk, met een capaciteit van+ g0
personen, Daarnaast zijn de plannen voor een dorpshuis in vergevorderd sàdium,
De grote zaal wil men tevens voor gymnastiek geschikt maken; voor het welslagen
van het dorpshuisplan wordt dit zelfs een eerste vereiste genoemd,

De conclusie van de werkgroep Culturele Situatie was met het oog op de vele
ruimten in Gieten, dat daar een dorpshuis nog niet noodzakelijk en daaiom niet
wenselijk zov zí:n.

. - Bij de bespreking van het verslag van de werkgroep Culturele Situatie in de
Algem,ene Werkgroep werd dit punt èchter nog wal veider uitgewerkt, Men kwam
daar nl. totde conclusie, dat voor de jeugd vàn Gieten in zijt totaliteit het
nieuwe_jeugdggbouw bij de hervormde kerk niet voldoende wàs, gezien de con-
clusie in hoofdstuk xV ten aanzien van de geheel onkerkelijke jerigd, waarvoor
de wenselijl*reid van een of andere norm uán instuifwerk ls uilgeËproken.
-_ 

De Algemene Werkgroep opperde toen de mogelijlóeid, dat íelticht het
I\utsgebouw meer geschikt gemaakt zou kunnen worden voor club- en instuifwerk
voor de jeugd. Dit gebouw beschil<t over de ruimte daarvoor; deze is echter in
de huidige vorm voor de jeugd uit het dorp te weinig aantrekkelijk, terwijt ook
in andere opzichten het Nutsgebouw nog een te weinig open karakter heeft om
voorlopig de functie van.dorpshuis vooi de Gieter dorpisamenleving te vervullen.

Door een beperkte vdrbouwing, mod.ernere aankleding, een wat ánder toe-
gang e, d. zou hieraan al veel verbeterd kumen worden.
Aan het Nut zou men een verzoek kunnen richten dit eens tè overwesen,

d. Kinderspeelplaatsen,

Zowel in Gieterveen als in Gieten is de behoefte ontstaan aan enigszins afge-
scheiden speelplaatsen of speeltuinen voor de jongere kinderen. Waár voor de
oud-ere- kinderen de sportterreinen enz, zijn en andere vrijetijdóbestedingsvormen
zoals fietsen, dansen enz. , is er voor de kleinere kinderen in Gieten weínig,
in Gieterveen niets, Vooral het drukke verkeer maakt de aanwezigheid van
kinderspeeltuinen gewenst,
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voor het v


