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1. Welkomswoord.
Dhr. Karel van der Velden heet iedereen welkom.

2. Vaststellen agenda.
Agenda wordt door aanwezigen akkoord bevonden.

3. Notulen verenigingenavond 2011.
Notulen worden door vergadering akkoord bevonden. Dhr. Karel van der Velden bedankt
dhr. René Kuunders voor het opstellen hiervan.

4. Nieuwjaarsontmoeting 2013.
Het afgelopen jaar is de Nieuwjaarsontmoeting in een andere setting gehouden, de
organisatie is zoekende naar een frisser elan. In overleg met de deelnemers van voorgaande
Nieuwjaarsontmoetingen is er gekozen voor een andere volgorde en zijn
mensen/organisaties die iets betekend hebben voor Landhorst in het daglicht gezet. De
vraag is of we dit komend jaar/jaren hetzelfde willen houden.

Reactie Mevr. Martha Willems: het was een leuke opzet en zeker voor herhaling vatbaar.
Reactie Dhr. Karel van der Velden: bijzondere hobby’s toelichten zoals Arjan Schuurmans dit
gedaan heeft bij de dienstenveiling is ook leuk. Denk er met zijn allen eens over na en laat je
ideeën bij het bestuur van VPL terechtkomen. Indien er niets gemeld wordt dan zal de
Nieuwjaarsontmoeting 2013 op dezelfde wijze georganiseerd worden als die van 2012.
VPL roept verenigingen nogmaals bij elkaar om de verdere organisatie van de
Nieuwjaarsontmoeting 2013 te bespreken, aanmeldingen graag voor 15 december 2012.
Vraag mevr. Carola Linders: Hoe gaan we verder met de kinderen die de hapjes uitdelen?
Reactie dhr. Karel van der Velden: Laten we het dit jaar gewoon hetzelfde houden, we
moeten wel in gedachten houden dat het aantal beschikbare kinderen de komende jaren af
zal nemen.

5. Visie sponsorbeleid in Landhorst.
Dhr. David Driessen geeft een presentatie over een visie op het sponsorbeleid in Landhorst.
Het bestuur van VPL kijkt al wat langer naar leefbaarheid in ons dorp, zo is er afgelopen jaar
een dorpsvisie gemaakt. Veel werkzaamheden vragen veel “handjes”, veel werkzaamheden
worden ook verzet, maar niet altijd gestructureerd.
Aanleiding voor een nieuwe visie op sponsorbeleid:
- Meeste clubs hebben het moeilijk om financieel rond te komen
- Door crisis worden sponsorgelden minder
- Tekort aan vrijwilligers / altijd dezelfde vrijwilligers voor vaste/jaarlijks terugkerende
activiteiten / klussen in het dorp
Idee voor nieuw sponsorbeleid:
- Sponsorgelden koppelen aan activiteiten/klussen
- Vereniging kan activiteit of klus adopteren, indien goed uitgevoerd hiermee de
clubkas spekken.
Vraag dhr. Bart Sengers: waar komt het geld vandaan?
Reactie dhr. David Driessen: deze middelen komen van een groep sponsoren.
Vraag mevr. Corrie Schilderink: de kleine sponsoring is hiermee dus verleden tijd?
Reactie dhr. David Driessen: dat is correct. In de nieuwe visie komt terug dat er wat gedaan
moet worden voor het dorp om middelen voor je club te verwerven. Door de terugtrekkende
beweging vanuit de gemeente zullen we (als dorp) meer zaken zelf op moeten gaan lossen,
denk aan klein onderhoud, gevolgen vanuit zelfsturing etc.
Reactie dhr. Huub Rijkers: vooral voor de kleine verenigingen zal het moeilijk zijn om te
concurreren met de grotere verenigingen.
Reactie mevr. Marjo Boef: de schooltuin word al jaren verzorgd door vrijwilligers maar deze
vrijwilligers kunnen dit niet altijd vol blijven houden. Het zou prettig zijn als we 2, 3 of 4x per
jaar een aantal ouders of vrijwilligers van een vereniging zouden kunnen krijgen om de
schooltuin te onderhouden. Misschien zou de school daar wat geld voor over hebben.
Reactie dhr. Karel van der Velden: De gemeentelijke organisatie zal groter worden, we
kunnen veel bereiken door het efficiënt inzetten van vrijwilligers en met de middelen die
vrijkomen vanuit sponsoren en misschien nog van de gemeente. Het overnemen van taken
van de gemeente behoort ons inziens ook zeker tot de mogelijkheden. Maar, als we het
elkaar niet gunnen moeten we er niet aan gaan beginnen. Er zal altijd een bepaald
concurrentiestrijd zijn tussen de verenigingen. Als het niet gaat werken moeten we er ook
gewoon mee kunnen stoppen. Stevensbeek is met zoiets bezig als Stevensgroen, zij nemen
de onderhoudstaken over van de gemeente, dit is echter niet vrijblijvend. Er moet een
bepaalde kwaliteit geleverd worden. Hierop zal ook gecontroleerd moeten worden, hoe dit te

organiseren is nog niet duidelijk. VPL stelt voor om 2013 te gebruiken als een jaar waarin we
dit meer vorm gaan geven waarna we de pilot in 2014 willen starten.

6. WVTTK.
Dhr. John Heckathorn: de gemeenteraad heeft met veel moeite geprobeerd de verenigingen
te sparen, de komende jaren zullen de gemeentes, dus ook de onze, meer en meer moeten
bezuinigen. Dit zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de verenigingen, zij zullen dus meer
voor zichzelf moeten gaan zorgen.
Dhr. Bart Sengers: een verzoek aan de school en ouderverenigingen om de vergaderingen
niet op maandagen te plannen. Op deze avond is namelijk altijd repetitie van de fanfare.
Mevr. Miranda Jordans: Is het mogelijk voor VPL om een meerjarenplanning op de website
te maken zoals het WAC ook heeft.
Reactie dhr. Karel van der Velden: dat zou tot de mogelijkheden kunnen behoren, maar dan
moet iedereen hieraan meewerken anders gaat dat niet werken.
Mevr. Carola Linders: zou het mogelijk zijn om in de stek een open WIFI verbinding te
krijgen?
Dhr. Huub Rijkers heeft enkele mededelingen vanuit het bestuur van de Stek:
- de agenda van de stek wordt slecht gebruikt. Alle activiteiten dienen voortaan gemeld
te worden bij mevr. Carla van der Zwan, zij neemt dus ook de agenda mee naar huis.
Er komt een overzicht in de Stek voor de “vaste gebruikers”
- jammer dat er maar weinig aanwezigen waren op de gebruikersvergadering van de
Stek;
- volgende week zullen all binnendeuren gedemonteerd worden en worden deze
allemaal opnieuw gespoten bij Schilderbedrijf Willems;
- komend jaar wordt de huur en het gebruik van de Stek geinventariseerd, als er
minder gebruikers zijn of er minder consumpties verkocht worden kan dit gevolgen
hebben voor de contributie. Het streven van het bestuur is om kostenneutraal te
draaien.
Mevr. Marjo Boef: de oudervereniging maar ook de school betaald gebruikershuur aan de
Stek, kan dit gecombineerd worden?
Reactie dhr. Huub Rijkers: deze vraag kunt u neerleggen bij dhr. Pierre Reijnen.
Mevr. Corrie Schilderink: waarschijnlijk houdt de siergroep op met bestaan als de kerk zal
sluiten.
Mevr. Corrie Schilderink: Het PGSA is op zoek naar vrijwilligers voor activiteiten binnen dit
platform, verschillende mensen binnen het PGSA willen stoppen maar kunnen dit nu niet in
verband met het gebrek aan opvolgers. Verzoek aan bestuur VPL om deze oproep ook te
plaatsen in de nieuwsbrief.
Reactie dhr. Karel van der Velden: dit verzoek zullen wij plaatsen in onze nieuwsbrief.
Mevr. Corrie Schilderink: is het mogelijk om de VPL nieuwsbrief aan te leveren in een groter
lettertype in de ontmoetingsruimte?
Mevr. Martha Willems: moeten wij het opbouwen van het toneel ook melden bij Carla?
Reactie dhr. Huub Rijkers: jazeker! Ook andere verenigingen kunnen op dat moment
aanwezig zijn in de Stek waardoor één van beide partijen een andere datum zal moeten
kiezen.

Dhr. Ad Rijkers: kunnen andere verenigingen ook gebruik maken van de webruimte van
VPL?
Reactie dhr. Karel van der Velden: Dit kan waarschijnlijk wel, graag hiervoor een reminder
per mail sturen.
Reactie dhr. David Driessen: het onderhouden van websites zou al iets kunnen zijn voor de
jeugd, hierdoor kunnen zijn middelen verwerven voor hun vereniging.
Dhr. Karel van der Velden: het bestuur van VPL bestaat op dit moment meer uit “denkers”
dan uit “doeners”. Is het een idee om zo nu en dan eens bij de verenigingen te komen om
zaken te bespreken als “kennisuitwisseling”, “contacten naar de gemeente” etc. Denk hier
eens over na en benader ons als dit nodig is.
Reactie dhr. Huub Rijkers: hoe zijn de contacten met andere dorpen en kleine kernen?
Reactie dhr. Karel van der Velden: binnen de gemeentegrenzen zijn deze redelijk tot goed,
de contacten hebben wel een tijd stilgelegen maar een paar weken geleden is er weer een
bijeenkomst geweest. Ieder dorp levert nu voor 15 januari een visie in over hoe zij zelf kijken
naar de contacten met de gemeente. We merken wel dat we meer zelf moeten doen en als
je zelf zaken oppakt kom je verder. Afhankelijk van de toekomst zal dit meer vorm krijgen.
Dhr. Karel van der Velden: de dorpsvisie staat op onze website, toch is het bij de pers
redelijk onbekend. Het doel van VPL is om hard te blijven trekken aan de visie, maar let wel,
de visie is geen plan. We moeten vooral proberen met creatieve oplossingen te komen, het
vertrek van de basisschool kan een grote impact hebben op het dorp.
Dhr. Karel van der Velden: Er is een nieuwe stichting in oprichting, deze stichting is een
samenwerking vanuit de toneelvereniging en de slagwerkgroep. Het doel is om in 2015 een
buitenuitvoering te houden aan het defensiekanaal achter het bedrijf van dhr. Jos de Kleijne
(bij het houten bruggetje). Er nemen nu 8 mensen zitting in het bestuur van deze stichting.
Dhr. Harrie Jacobs schrijft de uitvoering.

7. Sluiting
Dhr. Karel van der Velden is blij met de opkomst van vandaag. Bedankt voor jullie inbreng en
mochten er nog vragen zijn neem gerust contact op met één van de bestuursleden van VPL.
Graag zien we jullie allemaal terug op de Nieuwjaarsontmoeting op 6 januari 2013 om
10.390 uur. De vergadering sluit om 22.10 uur.

