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Aanwezig: 
Mevr. I. de Bruijn-Geene  Vereniging Peelbelang Landhorst 
Dhr. Martijn Albers    Vereniging Peelbelang Landhorst 
Dhr. Karel van der Velden  Vereniging Peelbelang Landhorst 
Dhr. Huub Rijkers   Dorpshuis “De Stek” / Stichting LOL 
Dhr. Willy Geurts   Dorpshuis “De Stek” 
Mevr. Mariet van Creij  Dorpshuis “De Stek” 
Mevr. Susanne de Klein  Korfbalvereniging Ajola 
Mevr. Danielle Arts   Korfbalvereniging Ajola 
Dhr. Ad Rijkers   Heemkundekring 
Dhr. Piet Hendriks    Heemkundekring / buurtvereniging Schapendreef 
Mevr. Corrie Schilderink  Bloemsiergroep / P.G.S.A. 
Mevr. Lisette Hendriks  buurtvereniging D’n Oosthoek 
Mevr. Martha Willems  Toneelvereniging Spelenderwijs 
Dhr. Pieter Jacobs    Karekieten / de Raggebende 
Dhr. Jan Jordans    Tennisvereniging Landhorst 
Dhr. May Derks   Tennisvereniging Landhorst 
Dhr. Piet Janssen   KBO 
Dhr. Harm de Kleijne    Fanfare & Slagwerkgroep Landhorst 
Dhr. Ruud Nap    Fanfare & Slagwerkgroep Landhorst / GUDP 
Dhr. Bart van Bree   stichting Geluiden uit de Peel 
Dhr. Mark Rijkers   Toneelvereniging Spelenderwijs 
Dhr. Gerard Willems   MENOS 
Dhr. Twan Takken   MENOS / fietsclub 
Dhr. Willy Linders   MENOS / MR De Vlieger 
Dhr. John Rijkers   Carnavalsvereniging de Peelleuters / LIONA 
Mevr. Mariet Boonen   Gemengd koor Jubilate 
Mevr. Margot Nabuurs  Oudervereniging De Vlieger 
 

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

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

3. Notulen verenigingenavond 2013. 
Notulen worden door vergadering akkoord bevonden. Dhr. Karel van der Velden bedankt 
dhr. René Kuunders voor het opstellen hiervan. 

4. Nieuwjaarsontmoeting 2015. 
Is op 4 januari 2015. Karel geeft aan dat iedereen die iets leuks heeft te vertellen welkom is. 
Aanwezigen geven aan dat Menos F1  is  kampioen geworden, ook Ajola A (zaalcompetitie) 
heeft een kampioensteam, deze worden beide geëerd. 



5. Dag van Landhorst 2015. 
Landhorst bestaat in 2015 70 jaar. Martijn verteld dat 3 december een avond is om samen 
met vrijwilligers te kijken welke mogelijkheden er zijn. Iedereen word opgeroepen om mee te 
denken. Pieter verteld dat De Karekieten volgend jaar 40 jaar bestaan en dat ze dit 
misschien wel samen kunnen vieren. Martha verteld dat ze in Boekel elke maand (jaar lang) 
het 700 jarig bestaan van Boekel gevierd is. 

6. Discussie over thema: Welke mogelijkheden zijn er om 
in te spelen op de gevolgen van “De Krimp”? 

Dit agendapunt staat op de agenda vanwege een mail van Harm de Kleijne, namens Fanfare 
en Slagwerkgroep Landhorst. In de mail werd het bestuur van VPL gevraagd welke 
mogelijkheden voor samenwerken met andere verenigingen voor hen mogelijk zijn. Er 
ontstaat een discussie op gang. Harm zoekt een oplossing om te kijken wat te doen met de 
krimp van de verenigingen, gaan we als dorp samen de samenwerking zoeken met één 
ander dorp of gaat elke vereniging die op zich doen.  
 
Karel vraagt zich af wat Peelbelang hier mee kan doen t.o.v. de verenigingen.  

• De KBO verteld al regelmatig samen te werken met andere KBO verenigingen, 
bijvoorbeeld  uitstapjes enz..  KBO zegt ook: maak jezelf bekend en dan komen de 
mensen vanzelf.   

• Menos zegt dat ze in gesprek zijn met andere dorpen. Met de kleine dorpen gaat dat 
wel, met de grote dorpen gaat dat niet zo goed, die willen niet gelijk fuseren.  Volgens 
Menos zou het mooi zijn als alle verenigingen met het zelfde dorp samen optrekken, 
dan blijven de kinderen bij elkaar. Menos is op dit moment aan het kijken voor 
samenwerking voor de F-jes.   

• Ajola heeft een gesprek gehad met een gemeenteambtenaar, ze willen gaan fuseren 
met De Wilma’s uit Wilbertoord, maar die hebben een kunstveld van zichzelf. Nu is 
afgesproken dat ze in beide dorpen blijven trainen, op die manier kan er toch nog 
subsidie verkregen worden. De gemeenteambtenaar was hier positief in.  

• Pieter verteld dat De Karekieten en Raggebende, het ook moeilijk hebben en dat er 
vele andere leuke dingen te doen zijn.  Hier kiezen de kinderen ook vaker voor. 
Samenwerken met een naschoolse organisatie is ook moeilijker voor vrijwilligers. Het 
is moeilijk om alle kinderen bij de jeugdvereniging te houden. 

• Wiel Geurts vindt dat hier een rol voor VPL is weggelegd. VPL kan kijken welke 
voorzieningen heel belangrijk zijn voor het dorp en welke voorzieningen we weg 
kunnen laten.   

• Volgens Menos zijn individuele activiteiten ook makkelijker te doen dan teamsporten.  
• Volgens Karel zullen er dingen zijn die we los moeten laten en dus ook ooit afscheid 

van iets te moeten kunnen nemen. Neem een voorbeeld aan Dikkie Dik: je kunt niet 
eindeloos doorgaan. Moeten kinderen wel met 4 groepen in de klas komen? Zo ook 
met voetballertjes, te veel leeftijdverschil.   

• Willy Geurts wil dat VPL dat allemaal moet gaan begeleiden, samen met de 
vrijwilligers. Ruud Nap zegt dat we sterker staan als we gezamenlijk op moeten 
trekken. 

• VPL ziet eventueel kansen in het gezamenlijk optrekken door 1 bestuur te hebben 
met sub groepjes eronder die staan voor de verenigingen. 

• Ajola zegt dat het ook positief uit kan pakken, zij hebben prima samen gewerkt met 
De Wilma’s. 

• Karel verteld nog dat een zorgcoöperatie ook moeilijk  is om te organiseren maar dat 
het wel degelijk mogelijk is en dat de overheid dit zelfs ook goed steunt. Elsendorp is 
hier een mooi voorbeeld van. Westerbeek heeft met zijn coöperatie vele vrijwilligers 
weten te bereiken waar van allerlei voorzieningen nu gemaakt worden. 



Conclusie:  
Iedere vereniging gaat inventariseren wat hun problemen zijn.  
Op die manier moeten we de verenigingen eventueel bij elkaar zetten die de zelfde 
problemen hebben. Met de uitslagen hiervan kunnen we kunnen we in overleg met het 
dorpsteam. Het bestuur van VPL gaat nu verder kijken wat we kunnen en over een kwartaal 
doen we weer een terugkoppeling. 
 

7. Rondvraag. 
− Pieter: Sint Anthonis dictee zoekt 3 teams (van ieder 4 personen) voor het jaarlijkse 

dictee op donderdag 11 december. Pieter kan benadert worden per mail of bellen. 
Bestuur KBO gaat al meedoen.  Verdere opgaven voor 7 december. Individuele 
opgave kan ook. 

− Pieter: Week van de Goede Doelen is waarschijnlijk eerste week van april 2015. 
− Gerard Willems: tijdens de inventarisering ook de geplande dagen en tijdstippen 

inventariseren. En wacht niet te lang met de inventarisatie. 
− Willy Geurts: De Stek zoekt vrijwilligers, als iemand iets weet….    
− SWO heeft kortingsbonnen die kunnen  gebruikt worden. Willy gaat dit goed op 

papier zetten en koppelt dit terug naar VPL die zet dit met deze notulen op de site 
van VPL.  

− Corry Schilderink heeft 70 vrijwilligers verzameld voor het Music Event. Hiervoor dank 
en gelukkig kan het nog wel om zoveel vrijwilligers te krijgen. 

− Martijn Albers: de gemeente beheerd de kombordjes in Landhorst, dit beheer is nu 
naar VPL gegaan. Meer info hierover volgt nog. Mensen weten nu dat ze Martijn in de 
toekomst kunnen benaderen. 

− Karel: aanstaande zaterdag word de feestverlichting weer opgehangen. 

8. 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 4 januari 2015 om 10.30 
uur. De vergadering wordt om 22.15 uur afgesloten. 
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