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Verslag Verenigingenavond Landhorst d.d. 18-11-2008. 
(vpl08-33) 
 
Aanwezig:   Namens:  
Dhr. Thijs Barten  Vereniging Peelbelang Landhorst 
Dhr. Piet van den Berg  Dierenwijde “De Vrije Loop” 
Mevr. Marjo Boeff  Basisschool de Vlieger 
Mevr. Mariet van Crey  Dorpshuis De Stek / Karekieten / Raggebende 
Mevr. Mariëlle van der Duijn Buurtvereniging de Pionier 
Dhr. Jan Geurts Vereniging Peelbelang Landhorst 
Dhr. Piet Janssen  K.B.O. / Landhorster Heem / Jubilate Landhorst gemengd koor 
Mevr. Miranda Jordans  Fanfare en Slagwerkgroep Landhorst / Basisschool de Vlieger 
Dhr. René Kuunders  Vereniging Peelbelang Landhorst 
Dhr. Pierre Reijnen  Raadslid CDA 
Dhr. Mark Rijkers  Toneelvereniging Spelenderwijs 
Dhr. Bart Sengers  Dikkie Dik 
Dhr. Karel van der Velden Vereniging Peelbelang Landhorst 
Dhr. Tiny Verhoeven  Vereniging Peelbelang Landhorst 
Mevr. Martha Willems  Toneelvereniging Spelenderwijs 
Dhr. Gerard Willems  RKVV Menos 
 
Afgemeld:   Namens: 
Mevr. Toos Hendriks  LaVoDa’s 
Dhr. Piet Hendriks  Landhorster Heem 
Dhr. Jan Jordans  T.V. Landhorst 
Dhr. Theo Nooijen  WAC 
Mevr. Dilia Rijkers-Smits Senioren handwerkclub 
Mevr. Corry Schilderink Siergroep 
 
     
1. Opening. 

De heer Karel van der Velden, voorzitter Vereniging Peelbelang Landhorst, wenst allen 
welkom en opent de vergadering om 20.30 uur. 
 

2. Vaststellen agenda. 
Vergadering gaat akkoord met de opgestelde agenda. 
 

3. Verslag Verenigingenavond d.d. 20-11-2007 
Pagina 3 2e regel “zal proberen om beslag te leggen” moet zijn “zal proberen om verslag te 
leggen” 
Pagina 4 10c: Miranda Jacobs moet zijn Miranda Jordans 
Pagina 4 10d: Opmerking door Mevr. Mariet van Crey: aan het bord wordt gewerkt. 
Verder wordt het verslag goedgekeurd en vraagt Karel aan René om dhr. Huub Rijkers te 
bedanken voor het opstellen van de notulen. 
 

4. Ontwikkeling rondom AED. 
Er is een AED bij de Stek geplaatst, de kast wordt nog vervangen. Een 2e AED komt nog bij 
MENOS te hangen. Deze AED is reeds bij MENOS (dhr. Gerard Willems). Voor de AED bij 
MENOS komt nog een nieuwe kast. Voorstel dhr. Tiny Verhoeven om de AED zolang in de 
oude kast op te hangen en zodra de nieuwe kast geleverd is de kast te wisselen. Dhr. Gerard 
Willems en dhr. Tiny Verhoeven zullen dit tezamen bespreken en uit (laten) voeren. 
In de laatste bespreking van het Dorpsradenoverleg Gemeente Sint Anthonis (DGSA)  is 
besloten dat het budget wat door de Gemeente toegekend wordt aan de dorpsraden voor deze 
AED’s door te sluizen naar de Stichting “SAVE” (www.sintanthonishartveilig.nl). Deze 
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Stichting krijgt hierdoor de volledige verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de 
aanwezige AED’s . 
Dhr. Piet vd Berg vraagt hoe het staat met de cursussen voor het bedienen van deze AED’s. 
Mevr. Anny Jordans is contactpersoon van Stichting “SAVE”. Indien er 10 personen zich 
aangemeld hebben voor een cursus wordt deze gegeven. In overleg is ook een andere bezetting 
mogelijk. Vanuit de wit-gele kruisvereniging is nog budget beschikbaar. Gevraagd wordt om 
de achterban te motiveren voor een dergelijke cursus. 
Dhr. Pierre Reijnen vraagt of er ergens bekend is wie de cursus gevolgd heeft? Volgens dhr. 
Karel van der Velden is er een website waarop staat wie de cursus gevolgd heeft. Tevens 
wordt er nog geopperd of het mogelijk is om een lijst in de kast op te hangen met daarin de 
telefoonnummers van de opgeleiden. Men moet dan uiteraard wel goedkeuring vragen aan de 
opgeleiden aangezien het telefoonnummer openbaar beschikbaar gemaakt wordt. Verder wordt 
er nog gevraagd om de mogelijk tot opleiding tijdens de jaarvergadering van Vereniging 
Peelbelang Landhorst nogmaals kenbaar te maken. 
Mevr. Martha Willems stelt voor om het personeel van Basisschool de Vlieger op te leiden, 
aangezien zij de gehele schooldag aanwezig zijn. 
 

5. Speeltoestellenbeleid Gemeente Sint Anthonis. 
Komend jaar komt het speeltoestellenbeleid weer bij de gemeente aan de orde. In het kader 
van beleid is het speeltoestellenbeleid door de wethouder opgeschoven van 2008 naar 2009. 
De dorpsraden hebben besloten om gezamenlijk fondsen te gaan werven, de gemeente 
ondersteund hen daarin. Insteek is om 50% te investeren en hiervoor dan 50% subsidie te 
verkrijgen. De speeltoestellen welke nu verwijderd zijn worden dus niet aangevuld totdat het 
nieuwe speeltoestellenbeleid uitgewerkt is.  
Dhr. Tiny Verhoeven: laat de buurtverenigingen wel alvast nadenken over de gewenste 
speeltoestellen en geef dit dan door aan één van de bestuursleden van Vereniging Peelbelang 
Landhorst. Zij gaan hier ook mee aan de slag. 
Dhr. Karel van der Velden: Toestellen op het schoolterrein worden ook meegenomen in dit 
speeltoestellenbeleid, de school mag hierin dus ook meedenken.  
Dhr. Gerard Willems: Hoe is pannakooi “goedgekeurd”? Volgens dhr. Karel van der Velden 
kan deze overgenomen worden door de gemeente in het “speeltoestellenbeleid”. Advies dhr. 
Pierre Reijnen: leg alles schriftelijk vast en stuur de gemeente een brief met datgene zoals wij 
erover denken dat het is qua verantwoordelijkheden. Een vervolgactie ligt vervolgens bij de 
gemeente. 
 

6. Vrijwilligers 
a. Materialen- en vrijwilligersdatabank (www.wac.nu) 
Er mag meer aangemeld worden op de WAC-site (databank), het idee is dat er veel meer 
van te maken is. Geef aub je eigen zaken op en kijk vooral ook of je iets kunt gebruiken. 
b. Nieuw vrijwilligersbeleid 
Vrijwilligersbeleid “Een balans tussen faciliteren en stimuleren” is geen hamerstuk 
geworden en wordt eerstvolgende vergadering behandeld. Het beleid wordt te zijner tijd 
ook op www.peelbelang.nl (of www.parelvandepeel.nl) gepubliceerd.  
Bestaand beleid: 
- Collectieve vrijwilligersverzekering; 
- Hand- en Spandienstenbeleid. 
Nieuw beleid: 
- Kadervorming/deskundigheidsbevordering; 
- Vrijwilligerswaardering; 
- Van ambtelijk contact naar contactambtenaar; 
- Raadpleging bij beleidsformulering: in stand houden van een klankbordgroep; 
- Tegemoetkoming in kosten bouwleges. 
 
Als reactie op: van ambtelijk contact naar contactambtenaar: 
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Dhr. Gerard Willems: bij het nieuwe beleid komt er een contactambtenaar / een loket waar 
men als vrijwilliger terecht kan met allerlei vragen. Maak dit dan wel duidelijk bekend, nu 
is dit nieuwe beleid bij veel mensen niet bekend. 
Reactie dhr. Karel van der Velden: Men is aan het beoordelen hoe en waar men dit loket 
in gaat richten, echter alles is nieuw beleid en moet nog ingevuld worden. 
 
Als reactie op: vrijwilligerswaardering. 
Dhr. Tiny Verhoeven: bij het nieuwe beleid wordt gesproken over een jaarlijkse 
bijeenkomst voor alle vrijwilligers in de gemeente in plaats van het beschikbaar stellen 
van een bedrag. Persoonlijk ziet hij hier niets in, de vrijwilligers moeten al zoveel vrije 
tijd stoppen in hun vrijwilligerswerk en verwacht niet dat er dan nog animo is cq dat het 
gewaardeerd wordt om nog een extra avond op te offeren voor een jaarlijkse bijeenkomst. 
Reactie dhr. Pierre Reijnen: Het nieuwe beleidsstuk is nog geen hamerstuk maar nog een 
bespreekstuk. Hij is het wel volledig met dhr. Tiny Verhoeven eens, in hoeverre moet je 
“medelijden” hebben en beleid aanpassen omdat een bepaalde kern / kernen gebruik 
maken van die regeling en een andere kern niet. De “goede” kernen worden benadeeld,  
“slechte” kernen draaien de regels om. Nu wordt er € 0,15 per inwoner beschikbaar 
gesteld. 
 
Als reactie op: Raadpleging bij beleidsformulering: in stand houden van een 
klankbordgroep. 
Dhr. Karel van der Velden: laat je horen, neem deel in een klankbordgroep! Indien men 
niets zegt dan gaat een nieuw beleid door zoals eerst gepland en worden veranderingen 
niet doorgevoerd. 
 
Als reactie op: Tegemoetkoming in kosten bouwleges. 
Dhr. Gerard Willems: waarom WOZ op gemeenschapsgebouwen? Menos moet 
bijvoorbeeld net zoveel WOZ afdragen als bijvoorbeeld DSV. Menos heeft maar 100 
leden, DSV wellicht 600. 
Dhr. Pierre Reijnen: WOZ is bedoeld om de lasten die we samen hebben eerlijk te 
verdelen. Grote huizen, veel geld, grote schouders, veel draagkracht. Die mensen moeten 
dan echter nogmaals ook deze WOZ opbrengen. Ook hij vraagt zich af of dit een goede 
manier is en zal dit ter sprake brengen binnen de gemeente. 
Dhr. Karel van der Velden: Deze bepaling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 
2005. Ga dus voor je eigen vereniging na of hier nog iets terug te vorderen is. 
 

7. Tweede Landhorstse Verkeersveiligheidavond 29 mei 2009 
De tweede Landhorstse Verkeersveiligheidavond staat gepland voor 29 mei 2009. Deze avond 
is een samenwerking met onder andere basisschool de Vlieger. Er zijn voor deze avond veel 
ideeën en men tracht hiervan een zeer interessante avond van te maken. Tijdstip vanaf 18.00 
uur tot circa 22.00 uur. De avond wordt grootser dan de vorige keer met veel spektakel en 
uitermate leerzaam. 
  

8. Koninginnedag 
Vanuit Landhorst is er géén vertegenwoordiging meer in het WAC, helaas is er ook nog geen 
opvolging gevonden. Koninginnedag wordt door het WAC georganiseerd (Oranjegames). Het 
WAC vraagt zich af of de kosten/baten niet scheef aan het groeien zijn en men is op zoek naar 
andere ideeën. Hiervoor staat voor aanstaande donderdag een brainstormavond gepland. 
Mocht men ideeën hebben laat dit dan aan het WAC weten (ook buiten deze avond!). 
Volgens dhr. Tiny Verhoeven is er nu veel hulp van verenigingen, vooral Vereniging 
Peelbelang Landhorst, LOL en Toneelvereniging Spelenderwijs zijn hierbij goed 
vertegenwoordigd. Verzoek van dhr. Tiny Verhoeven is om in de achterban van de 
verenigingen in Landhorst meer vrijwilligers te vinden. Dhr. Gerard Willems maakt de 
opmerking dat vooral de leeftijdsgroep 15 tot 30 jaar moeilijk te bereiken is voor een 
dergelijke dag. Deze groep vult de dag vooral elders in. 
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9. Verenigingenavond Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen 

Bij de Rabobank is tegenwoordig een andere manier van sponsoring, er wordt een 
verenigingenavond georganiseerd waar de verenigingen (in 2008) een bedrag van € 115,-- 
uitgereikt krijgen bij aanwezigheid. 
Mevr. Miranda Jordans: Wij krijgen geen uitnodiging, we hebben dit zelf aan moeten geven 
bij de Rabobank.  
Indien men geen uitnodiging gehad heeft dan moet men zelf contact opnemen. Er zijn door de 
Rabobank ook diverse aankondigingen gedaan in de gemeentelijke bladen (onder andere 
Wanroijs Nieuws) met daarin de oproep dat indien men geen uitnodiging gehad heeft contact 
op te nemen met de Rabobank. 
Dhr. René Kuunders stelt namens Vereniging Peelbelang Landhorst voor om eventueel bij de 
Rabobank een lijst aan te vragen ter controle van de genodigden. 
 

10. Nieuwjaarsontmoeting 4 januari 2009 
Dhr. Karel van der Velden geeft aan dat de nieuwjaarsontmoeting zo breed en leuk mogelijk 
ingevuld wordt. Er staat een druk en gevarieerd programma gepland. Verzoek aan alle 
verenigingen om kenbaar te maken als men tijdens deze ontmoeting iets wil doen. Dit graag 
melden bij dhr. Tiny Verhoeven of dhr. Karel van der Velden. 
 

11. w.v.t.t.k. 
a) Dhr. Piet van den Berg: Het snoeihout zou volgens de gemeente gestookt moeten worden 
voor 1 april. In 2008 heeft men niet kunnen stoken voor 1 april, in andere gemeentes is dit “in” 
april. Kan gemeente snoeihout niet ophalen? 
Reactie dhr. Gerard Willems: Contact opnemen met Eddy Blonk of dit ergens in meegenomen 
kan worden. 
Reactie dhr. Karel van der Velden: Geef aan dat dit verzoek via Vereniging Peelbelang 
Landhorst komt. 
b) Dhr. Piet Janssen: KVO staat nog op website Peelbelang. Website mag van hem nog wat 
geüpdate worden. 
c) Mevr. Miranda Jordans: In 2010 bestaat de Slagwerkgroep 25 jaar en bestaat Ajola 50 jaar. 
Kan Vereniging Peelbelang Landhorst meehelpen in het afstemmen van activiteiten? 
Reactie dhr. Karel van der Velden: Dit is mogelijk via de werkgroep verenigingen. 
Reactie dhr. Tiny Verhoeven: persoonlijke brief sturen naar het secretariaat, dan wordt dit 
van daaruit verder gecoördineerd binnen Vereniging Peelbelang Landhorst 
Reactie dhr. René Kuunders: Vereniging Peelbelang Landhorst kan wellicht ook iets 
betekenen door het vermelden dan datums op de website voor deze gelegenheden. 
Mevr. Miranda Jordans geeft aan dat ze sowieso in overleg gaan met andere verenigingen ivm 
het plannen van datums en dergelijke. 
d) Mevr. Miranda Jordans geeft aan dat men alert moet zijn bij bepaalde acties. Zo is er 
onlangs door de Slagwerkgroep oud metaal ingezameld en daarbij is de inhoudt van de 
container verhoogd radioactief bevonden. Let dus op met aansprakelijkheid etc. 
 

12. Sluiting 
Voorzitter Karel van der Velden dankt iedereen voor zijn of haar komst, wenst iedereen wel 
thuis en sluit om 22.18 uur de vergadering. 

 
 
Secr. Vereniging Peelbelang Landhorst 
René Kuunders 
Schapendreef 17 
5445 AA Landhorst 
h.kuunders@home.nl 
 


