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Verslag verenigingenavond Landhorst d.d. 20-11-2007. 
(vpl07-21) 

 

Aanwezig:    Namens: 

 

Hr. Jo Aben   Dorpshuis De Stek 

Hr.  May Derks   T.V. Landhorst 

Hr.  Ad van gils   K.B.O. 

Mevr. Dilia Rijkers-Smits Senioren handwerkclub 

Mevr. Corrie Schilderink Siergroep 

Mevr. Arna Jacobs v.d. Ven Parochie H. Paulus 

     Vereniging Peelbelang Landhorst 

     Chanté Ensemble      

Mevr. Miranda Jordans  Fanfare en Slagwerkgroep Landhorst 

Hr.  Gerard Willems  Voetbalvereniging MENOS 

Mevr. Mariet Boonen  Jubilate Landhorst Gemengd Koor 

Mevr. Loes Rijkers v.d. Camp Buurtvereniging De Kerkuilen 

Hr. Piet v.d. Berg  Dierenweide “De Vrije Loop” 

Hr.  Peter Roodbeen   

Hr.  Pieter Jacobs  Jeugdclub “de Karekieten” 

     Toneelvereniging Spelenderwijs 

HR. Ad Peters   WAC (Wanroij) 

Hr. Karel v.d.Velden   Vereniging Peelbelang Landhorst 

Hr. Tiny Verhoeven  Vereniging Peelbelang Landhorst 

Hr. Thijs Barten  Vereniging Peelbelang Landhorst 

Hr. Huub Rijkers  Vereniging Peelbelang Landhorst 

 

Afgemeld: 

Hr.   Pierre Reijnen  Raadslid 

Hr.  Piet Janssen  K.B.O. 

Mevr. Ans Rijkers v.d. Kolk Parochie H. Paulus 

Mevr. Jolanda v. Roosmalen Korfbalclub Ajola 

 

1. Opening. 

De heer Karel van der Velden voorzitter Vereniging Peelbelang 

Landhorst opent met een hartelijk welkom de vergadering. 

  

2. Vaststellen agenda. 

 Vergadering gaat akkoord met agenda. 

 

3. Verslag verenigingenavond d.d. 14-11-2006. 

 Punt 7 Hr. Jo Aben: 

 Laatste alinea:”als je geen Stichting” etc. moet 

zijn; “als je een Stichting” etc. 

 

 Verslag wordt verder goedgekeurd. 

 

4. Pannaveldje. 

 Voorzitter verteld in het kort wat Pannaveldje inhoud. 

Vraag is waar kunnen we op een overzichtelijke plaats Pannaveldje 

plaatsen? Voorkeur is verharde ondergrond en in het zicht. 

Hr. Ad Peters WAC geeft advies om hierin ook de jeugd hun mening te 

vragen.  

Volgens Vz. Menos de heer G. Willems moet het verharden en plaatsen 

van het Pannaveldje op het voorterrein tussen kantine en hoofdveld 

geen probleem zijn. Poort is altijd open dus Pannaveldje is altijd 

bereikbaar. 

Vergadering vindt dit een goede plek en voorzitter hr. K. v.d. Velden 

geeft aan om eerst e.e.a. met jeugd te bespreken en hiervan de 

uitkomst terug te koppelen via de Nieuwsbrief van VPL. 
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5.  Ontwikkelingen rond AED. 

 In Sint Anthonis is de  

Stichting SAVE (Stichting Sint Anthonis Hartveilig) opgericht. 

Voor deze Stichting wil men voor Oploo, Westerbeek en Landhorst nog 

iemand hebben die hier in wil plaatsnemen. 

Via Stichting SAVE kan men ook opleidingen krijgen voor werken met 

een AED. 

Loes Rijkers geeft aan dat voor volgen van cursussen eventueel 

gebruik gemaakt kan worden van geld wat nog in kas is van Wit Gele 

Kruis afdeling Landhorst. 

Aanvraag via Loes. 

Vraag Ad van Gils; hoe een en ander te organiseren? 

Vz. Karel van der Velden; dienen verenigingen zelf te organiseren. 

Afspraak is dat VPL als intermediair zal optreden. 

Tijdens bijeenkomst meldt Dilia Rijkers-Smits zich aan voor volgen 

van cursus AED. 

 

6. Opleidingsmogelijkheden bij werven en vinden van nieuw vrijwilligers 

via RADIUS.  

 Vraag is of er vanuit de verenigingen behoefte is? 

 Er blijkt in begin weinig behoefte te zijn vanuit de verenigingen. 

 Vraag is of cursus voor verenigingen uit Landhorst zinvol is. 

Miranda Jordans doet suggestie of het mogelijk is dat er vanuit 

Landhorst 1 persoon op cursus gaat en dan tijdens verenigingenavond 

verslag doet. 

Als er 1 of 2 personen zijn welke cursus willen volgen dan gaarne 

opgave. 

VPL zal contact opnemen met Sint Anthonis en navraag doen of cursus 

zinvol is. 

  Er is ondertussen contact geweest met Radius. Hieruit kwam naar 

voren dat de cursus niet direct toegespitst is op een situatie 

zoals in Landhorst, waar men de vrijwilligers goed in beeld 

heeft. Er is nog geen cursus gehouden (in tegenstelling tot wat 

gezegd is tijdens de verenigingenavond). Wanneer dit wel gaat 

gebeuren zal de inhoudelijke cursusinformatie naar Vereniging 

Peelbelang Landhorst gestuurd worden.   

 

7.  Vrijwilligersbeleid. 

a. Nieuw vrijwilligersbeleid. 

Vanuit gemeente is er een nieuwe klankbordgroep om het 

vrijwilligersbeleid uit te gaan werken. 

Vraag vanuit gemeente is: “wat, en dan hoe kan gemeente wat betekenen 

voor verenigingen”? 

Hoe kan gemeente faciliteren? 

Hoe ver moet gemeente gaan met subsidie, faciliteren etc.? 

Aanmelding als lid voor de klankbordgroep is nog mogelijk. 

Het verslag staat op de site van Vereniging Peelbelang 

Landhorst onder werkgroepen verenigingenavond. 

Karel zal proberen om verslag te leggen op de 1e bijeenkomst en als 

daar toestemming voor komt deze op site van VPL plaatsen. 

b. Materialen- en vrijwilligersdatabank WAC. 

De heer Ad Peters van  WAC legt uit wat hierbij de bedoeling is. 

WAC gaat eerst data site bouwen bestemd voor verenigingen. 

Op site kun je dan zien wat andere verenigingen hebben, wat het kost 

en onder welke voorwaarden. 

Site komt binnenkort in de lucht. 
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c. WAC verenigingenavond. 

Door de heer Ad Peters komt vraag of er vanuit Landhorst behoefte is 

aan de verenigingenavond als door WAC georganiseerd. 

Vanuit de aanwezige wordt aangegeven dat de door WAC georganiseerde 

verenigingenavonden zeer zinvol zijn, hier gaat het meer over 

algemene zaken. 

De verenigingenavond als door VPL georganiseerd gaat meer over zaken 

vanuit Landhorst. 

Beide avonden worden als zeer zinvol ervaren. 

De heer Peters doet verzoek om zaken van beide verenigingenavonden op 

elkaar af te stemmen en zo van elkaar te leren. 

d. Vacature WAC bestuur. 

De Landhorstse WAC bestuurders zullen op korte termijn gaan stoppen. 

Invulling van deze vacatures zijn zeer belangrijk. 

Opgave zijn welkom!! 

 

8. Tweede Landhorstse Verkeersveiligheidavond. 

 Medio 1998 is er informatieve verkeersavond geweest. 

 Vraag is of er vanuit Landhorst behoefte is aan een 2e avond? 

Reactie vanuit aanwezige is zeer positief, zowel vanuit jeugd als de 

oudere verwacht men voldoende interesse. 

Zal vanuit VPL een nieuwe werkgroep komen welke e.e.a. gaat 

opstarten. 

Eventueel ook WAC benaderen als deelnemer? 

Eventueel in combinatie met avond in Landhorst en Wanroij? 

  

9. Fototoestel Vereniging Peelbelang Landhorst. 

 De 1e aanschaf is versleten. 

Voor vervanging is inmiddels een bijdrage vanuit WAC en CV de 

Peelleuters toegezegd. 

Voor het maken van foto’s tijdens een activiteit o.i.d. wordt een 

bijdrage van € 15,00 gevraagd. 

Foto’s worden dan op cd aangeboden.  

De heer Jo Aben geeft aan dat het misschien mogelijk is dat de Beamer 

welke eigendom van De Stek is op dezelfde basis al fototoestel VPL 

gebruikt kan gaan worden. 

Zal besproken worden in bestuur De Stek. 

 

10 Rondvraag. 

a. De heer Ad Peters WAC bedankt iedereen voor het mogen bijwonen van 

de Landhorstse verenigingenavond. 

b. Mevrouw Arna Jacobs van de Ven/Mevrouw Dilia Rijkers – Smits; 

De Senioren handwerkgroep middag wordt te weinig bezocht en er wordt 

te weinig verkocht. Men moet meer bezoekers krijgen. 

Seniorenclub is onderdeel van K.B.O. 

Tijdens vergadering blijkt dat er enig misverstand bestaat over wie 

de PR voor deze middag kan of wil doen. 

Goed overleg is hierbij noodzakelijk. 

Indien tijdig bekend zal VPL een stukje opnemen in Nieuwsbrief. 

c. Miranda Jordans; vraag aan bestuur De Stek: 

Er hangen in de verschillende ruimten van De Stek geen plattegronden 

met vluchtroute. 

Bestuur De Stek gaat dit navragen bij gemeente. 
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d. De heer Pieter Jacobs; vraag aan bestuur De Stek: 

Kan er bij ingang entree een algemeen bord komen te staan waar de 

verschillende gebruikers aan kunnen geven in welke ruimten zij 

vergadering hebben, dit voorkomt dat men bij meerdere gebruikers 

tegelijkertijd moet gaan zoeken. 

Om dit dan goed aan te kunnen geven dienen de verschillende ruimten 

ook een naam of nummer hebben. 

Bestuur De Stek zal dit onderzoeken. 

e. De heer Tiny Verhoeven;  

Wanneer heeft de Stek weer een gebruikersavond? 

De heer Jo Aben, uitnodigingen komen binnenkort. 

f. De heer Karel van der Velden; 

Doet verzoek om bestuurswisselingen (liefst via mail) door te geven 

aan bestuur VPL zodat deze in ons promotieboekje bijgewerkt kan 

worden. 

Nieuwe inwoners ontvangen van VPL promotieboekje, het is dan wel 

handig als hier de juiste bestuurders in vermeld worden. 

 

11. Volgende vergadering. 

Volgende bijeenkomst is weer omstreeks november 2008. 

Indien er bepaalde onderwerpen zijn waardoor bijeenkomst eerder zou 

moeten dan zal er eerder een oproep volgen. 

 

12. Sluiting. 

Voorzitter Karel van der Velden dankt iedereen voor zijn of haar 

inbreng wenst allen wel thuis en sluit de vergadering. 

 

 

 

Secr. Vereniging Peelbelang Landhorst 

Huub Rijkers 

(vpl07-21) 

 

 

 

 

 

 

 

(Aangepast door René Kuunders na doorgesproken wijzigingen op 

verenigingenavond dd 03-11-2008) 

 

 

 

 

 

 


