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Verslag avond met Verenigingen Landhorst d.d. 14-11-2006. 
(vpl06-25) 
 
Aanwezig:    Namens: 
 
Hr.   Pierre Reijnen  Raadslid 
Hr. Jo Aben   Dorpshuis De Stek 
     Fanfare Landhorst 
Hr.  Harrie Schilderink Buurtvereniging ’t auw voetbalveld’ 
Hr.  Piet Hendriks  Heemkundegroep Landhorster Heem 
     Buurtvereniging “De Schapendreef” 
Hr.  May Derks   T.V. Landhorst 
Hr.  Piet Janssen  K.B.O. 
Hr.  Ad van gils   K.B.O. 
Mevr. Mariet van Crey  W.A.C. 
     Dorpshuis De Stek 
     Jeugdclub “de Karekieten” 
     Oranje comité Landhorst 
Mevr. Martha Willems  T.V. Spelenderwijs 
Mevr. Miranda Jordans  Fanfare Landhorst 
     O.V. b.s. De Vlieger 
     Buurtvereniging “D’n Driesprong” 
Mevr. Natasja v.d.Meulenreek Peuterspeelzaal “Dikkie Dik” 
Mevr. Maria van Bakel  Jeugdclub “de Karekieten”  
Mevr. Dilia Rijkers-Smits Senioren handwerkclub 
Mevr. Nel Nap   Stichting LOL 
     Buurtvereniging Pioniersstraat 
Hr.  Piet Jansen   Buurtvereniging Pioniersstraat 
Mevr. Jolanda v. Roosmalen Korfbalclub Ajola 
Mevr. Marieke v.d. Berg  Korfbalclub Ajola 
 
Hr. Karel v.d.Velden   Vereniging Peelbelang Landhorst 
Hr. Thijs Barten  Vereniging Peelbelang Landhorst 
Hr. Huub Rijkers  Vereniging Peelbelang Landhorst 
 
Afgemeld: 
Mevr. Ans Rijkers v.d. Kolk Parochie H. Paulus 
Mevr. Corrie Schilderink  Siergroep 
Mevr. Anja v.d. Velden  W.A.C. 
Mevr. Corrie Derks  Damesgymclub Landhorst 
 
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. 15-11-2005. 
 Punt 10. Enquête veiligheid. 
 Donderdag a.s. 16 november wordt deze openbaar gemaakt. 
 T.z.t. zal Vereniging Peelbelang Landhorst hier in de Nieuwsbrief op 
 terug komen. 
 Indien mogelijk zullen we uitslag van enquête veiligheid voor deel 
 van Landhorst op de site van VPL plaatsen. 
 Punt 12g. Hulpkoffer. 
 Gemeente is aan het onderzoeken om in openbare gebouwen defibrilator 
 te plaatsen. 
 
 Verslag wordt verder goedgekeurd. 
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4. Activiteitenkalender. 

Voor verenigingen uit Wanroij en Landhorst heeft WAC een 
activiteitenkalender opgezet. 
Kalender kun je op site www.wac.nu zelf invullen en is direct gereed. 
Als vereniging ben je wel zelf verantwoordelijk voor het geplaatste 
bericht. 
Indien een bestuurslid zelf geen computer zou hebben kan hij of zij  
ook een bericht plaatsen via de computer van iemand anders. 
 

5.  Nieuwjaarsontmoeting. 
 Nieuwjaarsontmoeting 2007 staat gepland op zondag 07-01-2007. 
 Presenteren van bijzondere zaken zijn hier ook mogelijk. 
 Heemkundekring “Landhorster Heem”, TV Spelenderwijs en Fanfare 
 Landhorst melden zich aan voor deelname.  
 Informatie via Karel van der Velden. 
 
6. Landhorst Mooi. 
 Er zijn weer enkele onderdelen welke aangepakt zullen gaan worden. 
 Martha Willems meldt dat ze eventueel nog enkele betonnen bloembakken 
 ter beschikking heeft. 
  Medio mei 2007 zal volgende dag Landhorst Mooi weer plaatsvinden. 
 Voorstellen of ideeën zijn welkom bij de leden van de werkgroep de 
 heren Thijs Barten, Tiny Verhoeven en Jan Geurts. 
 
7.  Stand van zaken rond BHV (Bedrijfshulpverleners). 

Afgelopen jaar veel ophef over geweest, regels gingen vrij ver. 
Intussen heeft er wijziging in beleid plaats gevonden en zijn regels 
wel wat versoepeld. 
 Door VPL wordt een hand out uitgereikt welke tijdens een bijeenkomst 
met de dorpsraden is besproken. 
Wat je er wel of niet aan doet blijft uiteraard voor verantwoording 
van ieder bestuur zelf. 
Vraag heer Jo Aben. 
Volgens Loket-W zou je je voor € 50,00 per jaar kunnen verzekeren 
voor bestuursaansprakelijkheid als je geen Stichting of Vereniging 
bent. Dit is bij niemand bekend. 
  

8. Databank materialen. 
 Tijdens een verenigingenavond georganiseerd door het WAC (zie verslag 
op site www.wac.nu) zou er veel belangstelling bestaan om een 
database op te zetten om te inventariseren welke materialen overal 
bij verenigingen aanwezig zijn. 
Je kunt dan ook aangeven: wat, wie, hoe en kosten. 
Als bekend is wat er is kan het organiseren van opslag etc. eventueel 
ook gestructureerd worden. 
 

8a. Databank vrijwilligers/sters. 
Op verenigingenavond WAC is ook aan orde gekomen het opzetten van een  
vrijwilligers data bank. 
Het gaat hier dan over vraag en aanbod. 
Idee wordt nog verder uitgewerkt. 
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9. Thema-avond vrijwilligersbeleid. 
 a. Om meer informatie vanuit de burgers te krijgen organiseert de 
 gemeenteraad regelmatig thema-avonden. 
 Hier kan dan tevens uitwisseling van informatie plaatsvinden en 
 tevens kunnen standpunten door burgers en gemeenteraad hier 
 toegelicht worden. 
 Wat vooral opviel was dat er door de diverse verenigingen weinig 
 gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid tot opleiding van kader. 
 Gezien de informatie die op zulke avonden besproken wordt blijkt toch 
 dat het voor verenigingen belangrijk is om dergelijke thema-avonden 
 te bezoeken. 
 b. Vrijwilligersdag 2006. 
 Voorstel vanuit Vereniging Peelbelang Landhorst is om het beschikbare 
 bedrag vanuit gemeente (+/- € 363,00) weer beschikbaar te stellen aan 
 het door vrijwilligers gratis kopje koffie kunnen drinken in de 
 ontmoetingsruimte van De Kievitshof. 
 Aanwezige gaan met voorstel akkoord. 
 c. Pierre Reijnen stelde voor om het mogelijke donatie budget van de 
 gemeente inzake vrijwilligers een “vrijwilliger van het jaar” te 
 benoemen en deze dan dit geld (of kado) te geven. 
 Voorstellen voor besteding van 2007 zijn welkom. 
 
11. Rondvraag. 

a. Mevr. Jolanda van Roosmalen. 
In andere dorpen vindt een zgn. verjaardagsactie plaats. 
Dan gaan een of meerdere verenigingen huis aan huis deur langs met  
eerst zakje wegbrengen en later weer ophalen met verzoek om voor 
ieder leeftijdjaar een dubbeltje in het zakje te doen.  
Eventueel mooi idee voor Ajola of jeugdvereniging(en). 
b. Piet Jansen. 
Inleveren oud papier, waarom komt er nog zoveel plastic in de 
container, verpakkingen etc.? 
Dit is toch vooral een punt van aandacht voor inwoners zelf. 
c. Karel van der Velden. 
WAC organiseert en coördineert voor liefhebbers cursussen voor het 
opzetten en onderhouden van internet sites. 
Aanmelden kan via WWW.WAC.nu of bij het WAC de heer Tonnie Albers. 
 

12. Volgende vergadering. 
Afgesproken wordt om de bijeenkomst 1x per jaar omstreeks november 
2007 weer in te plannen. Indien er bepaalde onderwerpen zijn waardoor 
bijeenkomst eerder zou moeten dan zal er eerder een oproep volgen. 
 

13. 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 
(vpl06-25) 
 
 
 
 
 
 


