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Welkomstwoord
Karel heet iedereen welkom en bevestigd de conclusie van de vorige keer. Elke vereniging wordt gevraagd
naar hun situatie.
Twan Takken, Menos
Gesprekken gehad met Wanroij en Oploo maar Landhorst heeft te weinig te bieden, ze mogen aansluiten.
Opties zijn om de kinderen lid te houden van de club en toch elders laten voetballen. Subsidies kunnen
dan doorgaan. Samenwerken is bijna niet mogelijk, vaak is dit ook al geregeld en nu kunnen ze alleen
aansluiten. Karel: Zijn Wilbertoord en St Hubert sterk genoeg? Gerard: In de wandelgangen word al
gezegd dat dit nog niet zo is. De jongste jeugd is nog wel bij elkaar te houden, de wat oudere jeugd is
moeilijk, deze vinden meestal hun eigen pad. Verder is volle gang
Huub, De Stek en stichting LOL
Er komen minder mensen en het word steeds moeilijker om De Stek gevuld te krijgen en dit geldt ook
voor stichting LOL. Huub roept op dat de mensen gebruik moeten maken van De Stek. De Stek denkt nog
na om ruimtes te verhuren, binnenkort is er nog overleg met de KBO. Huub verwacht dat het nog minder
gaat worden met De Stek. Mede door dalende ledenaantallen van de Karekieten enz.. Er is overleg
geweest met andere dorpen en de druk staat in alle dorpen op de dorpshuizen.

Martha, Toneel
Toneel heeft een bepaalde ‘drempel’ om hier lid van te zijn. Er zijn nu 12 (betalende) leden.
Ze kunnen nu nog vooruit omdat je toneel met verschillende aantallen kunt spelen. Ze zouden wel meer
jongere toneelspelers willen hebben.
12 jaar geleden al ooit gesproken met Wilbertoord voor samenwerking maar hier was geen animo voor.
Gerard, Fietsclub
Deze club staat op zichzelf. Betalen geen contributie, krijgen geen subsidie en hoeft ook geen afdracht te
betalen. Ervaren nu geen problemen. Zijn met 17 personen.
Arnold, Buurtvereniging D’n Oosthoek.
Roept iedereen op om iets te betekenen voor zijn/haar buurt.
Harm de Kleijne, Fanfare
Zijn afhankelijk van subsidies, gemiddelde leeftijd is 52 jaar. Als er nog een paar mensen stoppen dan is er
geen bestaansrecht meer. Over 15 jaar is er door natuurlijk verloop geen fanfare meer als het zo
doorgaat. Er zijn wel groeiontwikkelingen. Mensen die vroeger muziek gemaakt hebben proberen ze lid te
maken van de fanfare.
Piet, Heemkunde
Maakt zich geen zorgen om leden te zoeken omdat er genoeg oudere aankomen. Zijn druk en elke dag
bezig met de heemkunde. Missen jongeren die met computers om kunnen gaan Wel een gebrek aan
jongere leden. Er is genoeg overleg tussen andere heemkundekringen in het land v Cuyk.
Margo, School.
Wachten op de volgende vergadering, hebben niet direct invloed hierop.
Jeanne, Line-danssen
Ligt aan De Stek of ze kunnen blijven bestaan. De huur van De Stek wordt duurder en dan weten ze
niet of ze erbij blijven, vele leden gymmen ook, en dan betalen ze veel huur.
Volgens Jeanne is de huur van De Stek te hoog.
Leden willen niet graag naar een ander dorp. De leden blijven lid tot het als gevolg van de gezondheid het
niet meer kan. Er is weinig aanwas van jongere dansliefhebbers. Elke week dansen is niet meer zo in trek.
Willy, MR
Staat op de agenda, verder nog niets aan gedaan.
John, Biljartclub.
Geen problemen, zijn ook niet afhankelijk van heel veel leden.
Fusie is (voorlopig) niet nodig.
Ronny, Carnavalsvereniging
Nu weinig problemen. Minder is steeds minder jeugd in Landhorst en dat geeft zorg over de
jeugdcarnaval. Bijvoorbeeld jeugdoptocht. Ze werken samen met de Karekieten met de minipronkzitting.

Voorlopig gaan ze door op oude voet.
May Derks, Tennisvereniging
Heeft op dit moment geen probleem. Heeft wel weinig jeugd nu ongeveer 8 kinderen. Leden kunnen zich
ook in andere dorpen inschrijven om wedstrijden spelen. Nu is de contributie 80 euro. Ontvangen
subsidie vanuit de gemeente. Fuseren in de toekomst zal op zich geen probleem zijn maar de banen
moeten blijven liggen, hiervoor is subsidie nodig.
Judith, Korfbal
Ajola is al gefuseerd, formele verzoek ligt nu bij de gemeente.
Aanvraag is met vestigingsplaats Wilbertoord. Vraag aan gemeente is nu of de velden in Landhorst
behouden kunnen blijven. Wachten is nu op reactie van de gemeente. Pakt dit goed uit dan is het
probleem voor de komende jaren opgelost. Echter op de langere termijn kan het wel weer lastig worden.
Als de jeugdsubsidie wegvalt word het moeilijk om te blijven bestaan. Maar het belangrijkste is het veld
te behouden. Ze verwachten geen nieuwe jeugdleden die in Wilbertoord gaan korfballen.
Iris, Raggebende
Er is veel te doen voor de jeugd in de omgeving. De behoefte om voor de jeugd iets te doen lijkt af te
nemen. Heeft een paar keer goed gegaan dit jaar, maar daarna niet meer.
Nu is de afspraak dat er minimaal 12 kinderen zich moeten aanmelden, resultaat is dat er dit jaar nog
maar 2 avonden zijn geweest.
Er is overleg geweest met andere dorpen maar daar is het ook heel slecht. Wanroij en Oploo heeft veel
terugloop. Westerbeek loopt nog wel.
Raggebende loopt waarschijnlijk ten einde. Karekieten loopt wat beter, jongere kinderen komen nog
beter naar de activiteiten.
Helmie, ZIP
Loopt goed, hebben een ledenstop voor buitendorpse mensen. Echter leunt de hele club op Victorine, dat
maakt het lastig. Sparen nu voor een nieuwe geluidsinstallatie, en proberen de financiële middelen
hiervoor bij elkaar te krijgen. Ook voor vervanging van de dirigent, in tijd van nood. Contributie is nu €60,per jaar. Helmie meldt wel dat er veel activiteiten zich concentreren op het einde van het jaar. Is niet
altijd goed.
Aad, KBO
Zit nu in een goede positie. Echter KBO wil ouderen helpen als ze met een probleem zitten, maar nu
moeten ze taken doen die nieuw zijn. Is een extra uitdaging. Contact gezocht met de Zonnebloem en
Rode Kruis. Er loopt veel langs elkaar liep, mensen krijgen 3 keer per week bezoek van vrijwilligers.
Huur van De Stek en Ontmoetingsruimte wordt nu moeilijk omdat ze minder steun krijgen vanuit de
overheid. Er wordt bekeken hoe hier mee om te gaan. KBO Sint Anthonis. wil voortaan het overleg doen
in Landhorst. Dit is 4 keer per jaar.
Discussie
Vooruitkijken!
Waarom lukken sommige dingen wel en sommige niet.

Ajola geeft aan dat ze met 2 verenigingen die beide in problemen waren, dat gaf veel gelijkwaardigheid en
dat maakte de discussie makkelijk, vandaar is het waarschijnlijk ook een succes verhaal.
Harm: De fanfare heeft nog niet zo heel veel nood, dat was bij Ajola wel. Ze willen nu al iets gaan zoeken
zodat de leden niet gaan weglopen omdat er geen uitdaging meer is.
Karel: kun je als dorp sommige dingen laten vieren?
Gezamenlijke conclusie: De financiën zijn niet zo’n groot probleem als de behoefte.
AAD OVERVLIET: Uit een onderzoek van KBO Brabant bleek dat mensen weinig extra georganiseerd willen
hebben. Er is geen behoefte, mensen hebben het druk. De agenda is vol met kleinkinderen enz.
Karel:
Een collectieve contributie.
Helmie
We doen met al onze besturen het zelfde: waarom niet 1 penningmeester enz.. Met 1 bestuur collectief
zou je meer kunnen bereiken.
Aad, merkt bij de KBO dat mensen weigeren hun dorp uit te gaan, dat is jammer, want je houd een aantal
kleine niet levensvatbare verenigingen over. Je moet samen gaan om iets over te houden.
Misschien toch nu al de verenigen bundelen, kijken hoe we kunnen samenwerken. Dat kunnen we beter
nu doen zodat we later nu gedwongen worden. Misschien de verenigingen uit andere dorpen oproepen
om bij elkaar te gaan zitten. Zoeken naar een gelijkwaardig dorp of juist niet? Probeer te zoeken naar een
dorp waar de kinderen naar school gaan en waar we de activiteiten kunnen bundelen. Overdag naar
school, en na 14 uur sporten enz.
Karel, samenleving is niet maakbaar.
Ruud Nap: Leefbaarheid is erg belangrijk, probeer dat collectief te doen.
Karel sluit af.
Hoe nu verder? Bestuur peelbelang gaat inhoudelijk polsen wat er in andere dorpen speelt.
Elk kwartaal een overleg met de verenigingen.

Volgende bijeenkomst:

Woensdag 14 oktober 2015. Aanvang 20:00 in De Stek.

