Verslag jaarvergadering Dorpswerk Sprundel 26 juni 2019
In De Trapkes aanwezig: wethouder Laura Matthijssen, Martien Smulders, Nel Ros, Tosca Goorden,
Ad Siemons, Jan Boomaerts, Riet Boomaerts, Annie Gommers, Jacqueline Raaijmakers, Corien Rokx,
Christel Meijer, Wim van Oorschot, Ria van Oorschot, Anneke Hereijgers, Piet Frijters, Jan Boeren,
Wim Vergouwen, Jan van den Broek, Pieter Aarts, Frans Aarts, Jac van Trijp, Ales Wagemakers, Piet
Halters, Kees Gommers, Dineke Verpaalen, Jacqueline van Oosterbosch, Ton Bergenhenegouwen, Jan
Wijnen, Leo Smits, Angelien van den Broek, Piet van Rest, Nel van Rest, Adrie van Ginneken, Mieke
Nieuwenhuis, Ad van de Sande en Toon van de Sanden.
Afgemeld: Bert de Bruijn, Kees Koevoets, Roel Boomaerts, Piet van Oers, Corina van Unen, Corine
Roks, Anneke Niemeijer, Joke Verdaasdonk, René Clarijs, Sonja de Boer, Peter Schrauwen, Toon de
Jong, Gé Jongeneelen, Carina van Ginneken, Ron en Lian van den Korput, Mathijs Aarts, Ad Meijer,
Anja Konings, Werner van Nijnatten, Nicojan Lazeroms, Mien van den Broek, Jos Heeren en Arian
Schrauwen
1. Opening
Adrie heette iedereen welkom, in het bijzonder wethouder Matthijssen en de gemeenteraadsleden
Tosca Goorden en Ad Siemons. Hij vermeldde de lange lijst met afmeldingen en besteedde even
aandacht aan Mien van den Broek, Arian Schrauwen en Jos Heeren die in het ziekenhuis verblijven.
2. Notulen jaarvergadering 25 mei 2018
De notulen werden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.
3. Terugblik en plannen (met PowerPoint)
Algemeen (door Adrie van Ginneken)
Het organogram laat zien dat Dorpswerk Sprundel breed in het dorp geworteld is.
Doel van de stichting: is de leefbaarheid in Sprundel op verschillende manieren bevorderen.
We kiezen voor gebied gebonden werken, samenwerken van professionals en vrijwilligers die elkaar
en de situatie kennen, en een integrale aanpak.
Veel vrijwilligers, organisaties en inwoners leveren een bijdrage aan de leefbaarheid ter plaatse. Via
Verenigingsraad, Jeugdraad, Wijkenoverleg en Zorgnetwerk informeren ze elkaar, stemmen ze
activiteiten op elkaar, komen ze tot samenwerking en krijgen ze indien nodig en gewenst
ondersteuning.
Nu Arjan ziek is, doet het gemis aan nodige ondersteuning zich extra voelen, met name bij het jeugden jongerenwerk, het ouderenwerk en zaken als enquête en opzetten van zorggroepjes. Het zoeken
naar een tijdelijke vervanger heeft nog geen resultaat opgeleverd. Bij het Jeugdhonk zijn
onvoldoende geschikte vrijwilligers te vinden die zich wekelijks in willen zetten. De hedendaagse
jongeren hebben op vrijdag bijbaantjes en andere activiteiten. Voor incidentele activiteiten willen
mensen doorgaans de handen uit de mouwen steken, maar weinigen willen zich nog structureel als
vrijwilliger inzetten. Verscheidene besturen van organisaties kampen met een onderbezetting.
We werken allemaal met parttimers. In juli vorig jaar ging Jennie Konings met pensioen. Per 1
september is Conny Heeren in dienst gekomen. Samen met Dineke Verpaalen zet zij zich in voor het
beheer en het schoonhouden van het gebouw. Anja Konings doet een deel van de administratie en
springt bij in het beheer. We hadden drie additionele krachten, een stopte om gezondheidsredenen,
een werd door het Werkplein in een ander traject ingezet en de derde is momenteel wegens
omstandigheden thuis (voorlopig drie maanden).
De problemen met verwarming en geluid zijn helaas nog altijd niet helemaal opgelost. Er wordt nog
steeds aan gewerkt. Vorig jaar zijn we er met hulp van de parochie en toestemming van Thuisvester
in geslaagd om vijf gebrandschilderde ramen, die op hun voormalige plaats verwijderd waren, een
plek in het gebouw te geven.

Cursuswerk (door Annie Gommers)
Annie stelde de Cursuswerkgroep voor en belichtte elk cursus die in het voorbije seizoen plaatshad
apart. Voor ‘Gym voor mannen’ en Tekenen/Schilderen was toen onvoldoende belangstelling. Het
cursusseizoen werd met een positief saldo afgesloten. Er zijn geen aanvragen voor nieuwe cursussen
binnengekomen. Het cursusprogramma 2019-2020 vermeldt daarom dezelfde cursussen als in het
seizoen 2018-2019.
Cursus
Cursus Deelnemer Deelnemer
aantal
aantal
aantal
aantal
2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019

Beter Bewegen (Gym)
Pilates
Bloemschikken
Leesgroep
Spaans
Italiaans
Yoga
Kookles

1
1
4
1
2
2
2
12

1
3
4
1
4
2
2
9

21
13
52
9
18
16
25
89

15
45
52
9
23
14
23
80

25
26
243
261
Nieuwe ideeën voor cursussen zijn altijd welkom. De Cursuswerkgroep is voortdurend op zoek naar
extra gastvrouwen/mannen die willen helpen bij één van haar cursussen.
Jeugdraad (door Christel Meijer)
Christel liet zien wie de leden van de jeugdraadcommissie en de deelnemers aan de jeugdraad zijn.
Ze toonde dat Open Mic Night, Naschoolse Activiteiten, Jeugdhonk en Clubwerk direct aan de
Jeugdraad verbonden zijn en door de Jeugdraad ondersteund worden. Nader ging ze in op de
activiteiten die rechtstreeks door de jeugdraad georganiseerd worden: Jeugddisco’s, Sprundel got
Talent, Buitenspeeldag, Roefeldag. Ook activiteiten van de Jeugdraad in samenspel met de
Verenigingsraad, zoals ´schetsbaontje´ en hamburgers bakken bij de St. Jansfeesten, passeerden de
revue.
Tot slot liet ze weten dat de jeugdraadcommissie dringend versterking nodig heeft en dat
ondersteuning door de dorpswerker, die al lang ziek is, node gemist wordt. Tijdelijke vervanging van
de dorpswerker is voor het jeugd- en jongerenwerk van levensbelang.
Wijkenoverleg (door Toon van de Sanden)
Toon toonde welke plek het Wijkenoverleg – met sommissie, deelnemende wijkvereniging en
vertegenwoordigers van gemeente, politie – in de organisatie inneemt. Hij memoreerde dat
activiteiten in de verschillende wijken en activiteiten van wijken voor meerdere wijken of het hele
dorp de sociale samenhang in de wijken en het dorp versterken. Wijk-overstijgende activiteiten zijn
onder meer: carnavalsbal jeugd, biljartcompetitie en darten voor wijken; wandelvierdaagse,
fietsvierdaagse en kaartavond voor heel Sprundel.
Betreffende veiligheid kennen we Buurtpreventie met 33 buurtpreventisten en 768 inwoners die
aangesloten zijn op de buurtpreventie-app. Mede vanuit het Wijkenoverleg is dit jaar het maandelijks
dorpsspreekuur ontstaan met Wijkagent, BOA, Dorpswerker, Wijkzuster, vertegenwoordiger
woningcorporatie Thuisvester en de Gebiedsregisseur (gemeente). Het Wijkenoverleg denkt mee
over de inrichting van het dorp. Actueel zijn: inrichting St. Janstraat, verkeerssituatie bij school en
dorpshuis en inrichting locatie Boerderij Ros (er is een visie op papier gezet m.b.t. de invulling van
die locatie). Dorpswerk Sprundel is vertegenwoordigd in de ontwikkelingsgroep Sprundel van de
gemeente.

Nieuw is de actie Sprundel Schoon, waarbij mensen gestimuleerd worden om zwerfvuil tegen te gaan
en zwerfvuil in hun eigen buurt op te ruimen. Ook via de Naschoolse Activiteit Tekenen/Schilderen
en straks via de basisschool wordt daar aandacht aan besteed.
Zorgnetwerk (door Toon van de Sanden)
Het Zorgnetwerk bestaat uit een commissie en vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties en –
instellingen die zich ter plaatse met zorg bezighouden. Signaleren, elkaar informeren, afstemmen en
samenwerken staan in het Zorgnetwerk voorop. Het Netwerk kent vier werkgroepen: Klusjesdienst,
Gebundelde Zorg (WGZS), Rouwbezoek en Alleenstaanden Soos Samen Sterk. De WGZS zet zich
vooral in voor het bundelen en afstemmen van de krachten, vrijwillig en professioneel, die in het
dorp actief zijn en het scheppen van huisvesting en zorg voor ouderen en hulpbehoevenden. Om de
behoefte van de plaatselijke senioren op het gebied van wonen, welzijn en zorg te peilen, heeft een
enquête plaatsgehad. Die enquête leverde meer werk op dan verwacht. De belangrijkste gegevens
zijn nu binnen, maar de enquête is door langdurige ziekte van de dorpswerker nog niet afgerond. Een
subgroep houdt zich op dit moment bezig met de invulling van locatie Boerderij Ros met betrekking
tot huisvesting voor ouderen met zorg in de buurt.
Vorig jaar kenden we het praktijklab Het Nieuwe Ontmoeten, via de Vereniging Kleine Kernen
geïnitieerd door de provincie. 7 professionals en 23 vrijwilligers deden daaraan mee. In zes
bijeenkomsten stelden zij een plan op om eenzaamheid te bestrijden door een zorggroepje per wijk
te creëren en door onder meer themabijeenkomsten te komen tot een eenzaamheid vriendelijk
dorp. Het verzoek aan de gemeente om daar € 8500,- subsidie voor beschikbaar te stellen, werd
(nog) niet gehonoreerd.
Om eenzaamheid te bestrijden en het leven meer inhoud te geven is ontmoeting belangrijk. KBO,
Welzijnsgroep, Zonnebloem en veel andere clubs en instellingen bevorderen met hun activiteiten
ontmoeting. Van de jaarlijkse ‘Dag van de Ouderen’ wordt door KBO, Steunpunt (St. Janshof) en
Dorpswerk, samen, een feest gemaakt met informatie en animatie.
Arriva was van plan de buslijn 312 op 1 december 2018 te strekken, waardoor er voor Sprundel en St.
Willebrord slechts één bushalte zou komen. Na protesten van KBO’s en Dorpswerk is dat strekken
van de buslijn uitgesteld tot 14 december 2019. Ondertussen zoeken KBO’s en Dorpswerk - samen
met gemeente, provincie en Arriva naar passend aanvullend openbaar vervoer.
De Klusjesdienst stopte met vervoer, omdat een ongeluk(je) voor een chauffeur financieel nadelig uit
kan pakken. Verder werd van de Klusjesdienst in het voorbije jaar slechts vijf keer gebruik gemaakt.
Verenigingsraad (door Jac van Trijp)
De Verenigingsraad bestaat uit een commissie en plaatselijke deelnemende verenigingen, clubs en
instellingen. De Verenigingsraad kent de volgende werkgroepen: Beleef Sprundel, St. Jansfeesten,
Kerstparade, Nazomerfeest, Zeskamp en Nieuwjaarsbijeenkomst. Jac citeerde uit het Reglement: ,,De
Verenigingsraad is een overlegorgaan tussen, clubs, verenigingen en instellingen in het plaatselijk
sociaal cultureel werk. Het overleg is gericht op uitwisseling met elkaar, afstemming op elkaar,
eventueel met meerdere groepen samen opzetten van activiteiten, signaleren waar ter plaatse op
sociaal-cultureel terrein behoefte aan is problemen of vragen zijn, opkomen voor gezamenlijke
belangen en oog hebben voor verbindingen- en optimale samenwerking met relevante
gemeentelijke organisaties. De Verenigingsraad kan ook zelf activiteiten ter hand nemen.’’
De Werkgroep Beleef Sprundel heeft in het afgelopen jaar verscheidene activiteiten ontplooid om
‘Sprundel verder op de kaart te zetten’. De restauratie van de Geheimen van de Rozenkrans, met
inwijding met ‘historische processie’ vormde het hoogtepunt. Er werd ook meegewerkt aan het tot
stand komen van het Van Goghparkje en in samenwerking met de gemeente een mooi hoekje St.
Janstraat/Hertogstraat gecreëerd.
De Nieuwjaarsbijeenkomst, St. Jansfeesten, Zeskamp (in samenwerking met de jeugdraad) en
Kerstparade waren weer een groot succes. Dit jaar werkte Koning Winter niet mee, maar vorig jaar
bezorgde Verenigingsraad en Jeugdraad veel jeugdigen en ouders plezier met een ‘schetsbaontje’.
Momenteel wordt onder de deelnemers aan de Verenigingsraad een enquête gehouden, omtrent
zaken die verband houden met de activiteiten en organisatie van de Verenigingsraad. Op basis van de
resultaten van die enquête zullen eventueel gewenste aanpassingen plaatshebben.

Diversen (door Adrie van Ginneken)
Dorpswerk en parochie hebben samen de vijf gebrandschilderde ramen, die uit een opslagruimte
gehaald waren, in kasten met speciale verlichting laten zetten en opgehangen in Preekzaal en
Kruiszaal.
In de foyer staat nu een Boekspot. Iedereen kan daar gratis boeken, lezen, halen en brengen. Anneke
Niemeijer en Jeannette Aarts verzorgen de Boekspot.
De activiteiten in de foyer zijn sinds kort uitgebreid met een spelletjesmiddag op woensdag.
Dit jaar was er en volgend jaar komt er weer een Sixtiesavond. De Dialectavond is naar de
zondagmiddag gegaan. In het voorbije seizoen is er op zondag ook een muziekmiddag geweest en
hebben we samen met de heemkundekring en de KBO ook een filmmiddag georganiseerd. Er blijkt
meer behoefte aan activiteiten op zondagmiddagen. Iedereen die op zondagmiddag iets in De
Trapkes wil organiseren is van harte welkom.
Financiën (door Ad van de Sande)

Lasten
Personeelskosten

Begroting 2020

Exploitatie 2018

Exploitatie 2017

158.472

144.171

154.206

Huisvestingskosten

30.000

30.419

33.148

Organisatiekosten

12.410

12.620

12.708

6.168

5.116

4.691

207.050

192.326

204.753

94.239

92.818

92.818

0

1.750

5.250

Verhuur

33.000

30.990

35.626

Buffet

61.350

56.600

61.847

Diverse opbrengsten

12.000

9.201

9.691

0

0

-572

200.589

191.359

204.660

Activiteiten
Totaal Lasten
Baten
Subsidie Gemeente
Subsidie diversen

Sportzaal
Totaal Baten
Exploitatiesaldo

-6.461

-967

-93

De gemeente bepaalt via de subsidie hoeveel geld we voor de welzijnswerker/dorpswerker uit
kunnen geven. Zo het zich nu laat aanzien moeten we de dorpswerker in 2020 voor 0,1 fte ontslag
geven, dan houden we nog 0,6 fte over, terwijl er volop werk ligt voor een full-timer.
Huisvestingskosten moeten worden gedekt door de huurinkomsten. De overige kosten van
personeel, vrijwilligers en organisatie worden betaald uit de inloopsubsidie en subsidie voor
administratie (totaal € 32.056, -) en vooral de barinkomsten.
Voor de activiteiten van het Dorpswerk gaf de gemeente in 2018 in totaal € 6.075, -. Dit geld gaat
vooral naar het jeugd- en jongerenwerk en verder naar activiteiten voor ouderen en activiteiten
waarbij we geen of onvoldoende inkomsten kunnen genereren. De meeste activiteiten –
bijvoorbeeld alles van de Verenigingsraad en het Cursuswerk - moeten zichzelf bedruipen.
Van 2012 tot en met 2018 heeft de gemeente de subsidie niet geïndexeerd. In 2019 wordt het
subsidiebedrag verhoogd met ruim 1,50% (terwijl het huurbedrag voor de sportzaal wat aan de
gemeente moet worden betaald met 3% is gestegen). Het is nog niet duidelijk of er sprake is van een
structurele indexatie. Door het niet indexeren zullen onze mogelijkheden steeds verder worden
beperkt.

4. Bestuursverkiezing
Ad van de Sande is vorig jaar in het bestuur gekomen voor penningmeester Annelies van Leeuwen.
Annelies zou dit jaar periodiek aftredend zijn en volgens het huishoudelijk reglement is nu haar
plaatsvervanger periodiek aftredend. Ad is benoemd door het bestuur en het bestuur herbenoemde
hem nu.
De bestuurszetels van de Jeugdraad en het Wijkenoverleg zijn vacant. Jeugdraad en Wijkoverleg
worden opgeroepen om een bestuurslid te benoemen. Vanwege de vergrijzing van de huidige
bestuursleden is er een behoefte aan jonge bestuursleden.
5. Huldiging vrijwilligers
Piet Frijters is 25 jaar vrijwilliger bij het Dorpswerk, waarvan zes jaar als bestuurslid voor beheer. Als
handige timmerman heeft hij zelf veel klussen in het dorpshuis gedaan, hij was vele jaren
huisfotograaf en staat momenteel nog elke dinsdagmiddag achter de bar.
Mieke Nieuwenhuis is al veertig jaar een belangrijke kracht bij het cursuswerk van het Dorpswerk. Zij
was verscheidene jaren voorzitter van de Cursuswerkgroep, waar ze nog altijd deel van uitmaakt.
Vandaaruit regelt ze tegenwoordig nog twee groepen Yoga.
Beide jubilarissen werden door de voorzitter geprezen om hun grote verdiensten, in de bloemen
gezet en ze kregen cadeaus. Wethouder Laura Matthijssen feliciteerde de jubilarissen namens het
gemeentebestuur en liet de lof voor hun inzet voor de gemeenschap vergezeld gaan met bloemen.
6. Sprundel aan het woord
Van de gelegenheid om punten in het kader van de leefbaarheid in Sprundel aan te dragen werd
geen gebruik gemaakt.
7. Mededelingen/rondvraag
Jaarverslag 2018 en Werkplan 2020 zullen op de site van Dorpswerk Sprundel,
www.dorpswerksprundel.nl, geplaatst worden.
Van 8 juli tot 12 augustus is De Trapkes alleen ’s middags van 13.00 tot 16.30 uur open. Iedereen kan
dan ’s middags terecht voor biljarten, darten, lezen, spelletjes, enz. of gewoon voor ontmoeting.
8. Sluiting
Adrie dankte voor de aanwezigheid en inbreng, nodigde uit voor een nazit, had nog wat
huishoudelijke mededelingen en wenste iedereen het beste toe in het nieuwe stichtingsjaar.

