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Aanwezig: 
Mevr. Corrie Schilderink Bloemsiergroep / P.G.S.A 
Mevr. Mariet Boonen   Gemengd koor Jubilate / Popkoor “ZIP” 
Mevr. Jeanne van Gils  Dansgroep KBO 
Mevr. Maria van Bakel  “Goede doelen” 
Mevr. Martha Willems  Toneelvereniging Spelenderwijs 
Dhr. Gerard Willems   Voetbalvereniging MENOS 
Dhr. Cor Kuijpers   Commissie beheer parochie 
Dhr. Huub Rijkers Dorpshuis “De Stek” / Stichting LOL/ Stichting Geluiden 

uit de Peel 
Dhr. Harm de Kleijne   Fanfare & Slagwerkgroep Landhorst 
Dhr. Thijs Barten   Fanfare & Slagwerkgroep Landhorst 
Dhr. Marius Derks   Tennisvereniging Landhorst 
Dhr. Twan Arts   Carnavalsvereniging de Peelleuters  
Mevr. Jolande Verberk  Karekieten / de Raggebende 
Mevr. Jara van der Velden  Karekieten / de Raggebende 
Dhr. Pierre Reijnen   Dorpshuis “De Stek” 
Dhr. Mark Rijkers Toneelvereniging Spelenderwijs / Stichting Geluiden uit 

de Peel 
Dhr. Piet Janssen   KBO 
Mevr. Susan de Klein   Ajola 
Mevr. Loes Rijkers   Buurtvereniging “de Kerkuilen” 
Dhr. John Rijkers   Carnavalsvereniging de Peelleuters / Biljartclub “Liona” 
Dhr. Martijn Albers   Vereniging Peelbelang Landhorst 
Dhr. Karel van der Velden  Vereniging Peelbelang Landhorst 
Mevr. Ineke de Bruyn-Geene Vereniging Peelbelang Landhorst 
Dhr. René Kuunders   Vereniging Peelbelang Landhorst 
 
Afgemeld: 
Mevr. Karin Geurts   BS de Vlieger 
Dhr. Ruud Nap Fanfare & Slagwerkgroep Landhorst en Stichting 

Geluiden uit de Peel 
Mevr. Nel Nap    Stichting LOL 
Dhr. Bart van Bree Fanfare & Slagwerkgroep Landhorst en Stichting 

Geluiden uit de Peel 
Dhr. David Driessen   Vereniging Peelbelang Landhorst 
 
  



1. Welkomswoord. 
Dhr. Karel van der Velden heet iedereen welkom en is blij met de grote opkomst. 

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

3. Notulen verenigingenavond 2012. 
Notulen worden door vergadering akkoord bevonden. Dhr. Karel van der Velden bedankt 
dhr. René Kuunders voor het opstellen hiervan. 

4. Nieuwjaarsontmoeting 2014. 
Sinds een paar jaar hebben we een NJO “nieuwe stijl”, vraag blijft nog wel wat we ermee 

moeten doen het komende jaar. Besloten is om eenzelfde opzet te houden. Het (af-

)wisselend programma wordt als prettig ervaren. Iedereen krijgt de kans om een woordje te 

doen, laat dit alstublieft vooraf weten zodat de organisatie dit in het programma op kan 

nemen. De NJO kan een mooie gelegenheid zijn om iets aan te kondigen. Mensen die 

Landhorst op de kaart gezet hebben laten we graag een woordje doen, mocht er iemand een 

idee hebben wie een leuke inspanning geleverd heeft, eventueel ondersteund met foto’s en 

video’s, geef dit dan ook door aan de organisatie. De eventuele kampioenteams willen we 

ook dit jaar weer graag in het zonnetje zetten.  

Dhr. Huub Rijkers: Stichting LOL wil graag tijdens de NJO enkele mededelingen te doen. 

Mevr. Jolande Verberk: Is de verzorging van de catering door de kinderen van de karekieten 
weer gewenst? 
Karel: jazeker, daar komen we als VPL bij jullie op terug. 

5. Dag van Landhorst 2015. 
Over 2 jaar bestaat landhorst en ook VPL 70 jaar, het dorp Landhorst en ook VPL zijn 
opgericht op 18 juni 1945. Het bestuur van VPL is van mening dat we er als dorp toch iets 
aan moeten doen. Dit is mede ingegeven door de leuke brunch en kermis die we afgelopen 
jaar gehad hebben. Het bedenken lukt ons als bestuur van VPL wel maar we willen toch 
graag wat mensen / verenigingen uitnodigen om ondersteuning te geven om deze dag op te 
leuken. Bij deze dus ook de oproep om deel te nemen in de werkgroep die we hiervoor op 
willen richten. Denk gerust na en laat ons weten wat jullie een leuk item vinden. 
We denken in eerste instantie over het eerste weekend na 18 Juni 2015 (20-21 juni 2015) en 
als locatie het plein voor de kerk of in overleg met de sportverenigingen op het voetbalveld. 
 
Mevr. Martha Willems: in Mei 2015 is ook het evenement “Geluiden uit de Peel”, is het niet 
erg kort achter elkaar? In september is er vaak ook nog goed weer om een buitenactiviteit te 
organiseren. 
Reactie dhr. Karel van der Velden: dit zou kunnen, de werkgroep zal dit zeker in overweging 
nemen. 

6. Ontwikkelingen sponsoring in Landhorst. 
Vorig jaar is een korte presentatie gegeven over een voorstel mbt een andere setting voor 

sponsoring. VPL heeft er over nagedacht en wil graag een aantal sponsoren benaderen 



zodat er een sponsorpot opgebouwd kan worden. Verenigingen kunnen een verzoek doen 

op middelen uit deze sponsorpot maar zijn dienen dan wel iets terug te doen voor het dorp. 

We hadden gehoopt dat we in 2013 iets verder gekomen waren met de uitwerking van deze 

plannen, in december 2013 komen een aantal potentiële sponsoren bij elkaar en begin 2014 

willen we ermee starten. Dit zal een leerjaar worden waarmee we de ervaring op gaan doen 

of dit zin heeft.  

Vraag dhr. Huub Rijkers: mogen verenigingen ook zelf activiteiten aandragen? 
Dhr. Karel van der Velden: ja, graag zelfs. Naar de toekomst kijkend zullen we meer en meer 
zelf moeten doen om onze leefomgeving leefbaar te houden. Meer hierover in het volgende 
agendapunt.  

7. Subsidiebeleid gemeente na 2014. 
Het subsidiebeleid is wel in een vroeg stadium maar is wel al goedgekeurd door de 
gemeenteraad. Er zullen nu dus een aantal personen in het gemeentehuis gaan werken aan 
de invoering van dit beleid. 
 
Afwegingen: 

 Nieuw beleid omdat er minder geld vanuit het rijk beschikbaar komt; 

 De gemeenteraad heeft gevraagd om een nieuw subsidiebeleid met ruimte voor 
keuzes; 

 Het huidige beleid is van 2006; 

 Op dit moment is er “automatisch” subsidie ongeacht de opbrengst van 
subsidieontvanger. 
 

Visie nieuw subsidiebeleid: 

 Hoogste prioriteit vrijwilligers en professionele organisaties die zich inzetten voor 
jeugd en kwetsbare groepen. 

o Preventief 
o Curatief 

Opmerking van dhr. Karel van der Velden: het nieuwe subsidiebeleid laat de vrijwilligers dus 
concurreren met professionele organisatie zoals bijvoorbeeld Radius. Hier kan “overdaad” 
ontstaan waardoor middelen niet efficiënt gebruikt worden. 
 
Uitgangspunten (uitvoering): 

 Bevorderen leefbaarheid 

 Ondersteuning vrijwilligers 

 Sober en doelmatig (minder middelen, meer bereiken) 

 Naar meer zakelijke relatie met professionele instellingen. De gemeente gaat wel een 
meer zakelijke relatie aan met de professionele instellingen, ook hier geldt dat de 
vraag is of de middelen 100% efficiënt gebruikt worden in relatie tot de opbrengsten 
die verwacht worden. 

 
Uitgangspunten (invulling): 

 Het dualisme: rol van raad en college 

 Het maken van keuzes en de programmabegroting. De gemeenteraad beslist 
hoeveel middelen er naar bepaalde doelen gaan. 

 Er zijn meerdere subsidieplafonds. Organisatie tot 5000 euro krijgt subsidie op basis 
van de aanvraag en “relatief makkelijke voorwaarden”. Van 5000 tot 50000 euro 
vallen in een wat zwaardere categorie. De bestuurders van verenigingen zullen nader 
ingelicht worden. Als je dus verantwoordelijk bent voor de financiën binnen je 
organisatie let hier dan goed op en vraag eventueel VPL. 



 Scheiding van verantwoordelijkheden. Gemeente wil voorkomen dat middelen 
verkeerd ingezet worden. De gemeente zal er strakker inzitten en zelfs geld 
terughalen als er niet gepresteerd is zoals verwacht. 

 

Prioriteiten binnen het subsidiebeleid: 

Prio 1: Jeugd en kwetsbare groepen: 

 Doel: Het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties die 
zich inzetten voor jeugd en kwetsbare groepen, zowel preventief als curatief. 

 
Prio 2: Zelfredzaamheid en leefbaarheid: 

 Doel: het ondersteunen van burgers zodat zij meer grip krijgen op hun directe 
leefomgeving en zich daarbinnen (intellectueel) ontwikkelen maar ook participeren 
(mee doen). 

 Gemeente zet zwaar in op zelfredzaamheid.  

Voorbeeld 1: de Stek. De omgeving van de Stek moet door vrijwilligers zelf onderhouden 

worden, dit wordt niet meer gedaan door de gemeente (of via de gemeente). Deze kleine 

maar relatief dure zaken worden niet meer door de gemeente gedaan. De gemeente wil hier 

wel middelen voor beschikbaar stellen. 

Voorbeeld 2: zoutstrooien bij openbare gebouwen. Gemeente faciliteert het zout / strooizand, 

vrijwilligers dorp zorgen zelf verspreiding hiervan. 

Prio 3: Cultuur, toerisme en recreatie.  

 Doel: Het ondersteunen van activiteiten op het gebied van cultuur, toerisme en 
recreatie zodat deze, met trots, aan de buitenwereld getoond kunnen worden. 

Gemeente vind het belangrijk dat we cultuur, toerisme en recreatie hebben, maar de andere 

2 thema’s hebben een hogere prioriteit. Er mag meer cultuur, toerisme en recreatie komen 

(graag zelfs), maar dan moet men het wel zelf doen. 

Het college heeft het mandaat om middelen van een lagere prio (bijvoorbeeld 3) naar een 

hoger prioriteit (bijvoorbeeld 2) door te zetten. 

Waarom hier gepresenteerd? 
Het komend jaar word gebruikt om dit verder uit te werken. Komend jaar zijn er verkiezingen 
en dus ook politieke avonden, je zou daar eens na kunnen vragen hoe de politieke partijen 
hier mee omgaan.  
 
Hoe verder de komende jaren? 
In 2014 word de situatie gehandhaafd van 2011, echter minus 10%.  
Let op: het nieuwe beleid geeft de gemeente (onder bepaalde voorwaarde en tot op zekere 
hoogte) zeggenschap over besteding bestemmingsreserves. 
Voorbeeld: binnen VPL laten wij al jaren zien dat wij reserveren voor bepaalde 
bestemmingen. Een vereniging die dus heel spaarzaam omgaat met de subsidies en 
eigenlijk geld overhoudt kan geconfronteerd worden met het feit dat de gemeente gaat 
bepalen waar dit geld voor ingezet gaat worden. Het geld kan zelfs teruggehaald worden 
door de gemeente, of men kort op de eerstvolgende subsidie-uitgave. Let wel: dit is het idee 
en hoe dit de komende jaren verder uitgevoerd zal worden is afwachten. 
 
Dhr. Pierre Reijnen: eigenlijk is er niet veel veranderd ten opzichte van 2006, maar er zijn 
instrumenten ingebouwd waarmee men (de gemeente) beter kan sturen. Het laatste punt 
vind ik “potverteren”, eigenlijk schuif je het probleem door naar de volgende generatie. De 



stek wil bijvoorbeeld nieuwe gordijnen maar als we die willen dan moeten we een paar jaar 
sparen want dit is een forse investering. Als het geld op is moet een vereniging gaan lenen 
en de vraag is maar of dat kan. 
 
Note: 
Op de website van VPL (www.peelbelang.nl) is het visiestuk “Subsidiebeleid 2016” te 
downloaden. 
 
Tip van dhr. Karel van der Velden: 

 Zorg er voor dat bij grotere verenigingen die niet ingeschreven staan bij de KvK de 
bankrekening niet gekoppeld is aan een natuurlijk persoon. Bij ‘calamiteiten’ kan de 
vereniging dan toch over haar middelen beschikken 

 Denk eens over de rechtsvorm:   
o Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: 

 Als u een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid opricht, dan 
bent u als bestuurder in principe niet met uw privé-vermogen 
aansprakelijk de verplichtingen 
(http://www.kvk.nl/ondernemen/aansprakelijkheid-en-
verzekeringen/aansprakelijkheid-van-bestuurders/). U richt deze 
vereniging op met een akte van de notaris. In deze akte staan de 
statuten. Hierin staan in ieder geval: 

 naam en vestigingsplaats; 

 doel (het maken van winst om onder de leden te verdelen kan 
geen doel zijn); 

 verplichtingen van de leden; 

 wijze waarop de algemene vergadering bijeen wordt geroepen; 

 regels voor benoeming en ontslag bestuurders; 

 bestemming van het overschot na ontbinding. 
Ook als u de statuten wilt wijzigen, moet u langs de notaris. Naast statuten hebben veel 
verenigingen een huishoudelijk reglement, waarin de praktische zaken zijn geregeld. 
Hiervoor heeft u geen notaris nodig. Een vereniging met rechtsbevoegdheid moet zich 
inschrijven in het handelsregister. (http://www.kvk.nl/over-de-kvk/uw-inschrijving-bij-de-
kamer-van-koophandel/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/)  
 
Dhr. Huub Rijkers: kan een buurtschap een en/of rekening openen? 
Dhr. Karel van der Velden: ja en nee. Maar als één van de 2 overlijd dan gaat het geld naar 
de ander als erfenis. Het advies van de rabobank is om geen natuurlijk persoon te koppelen 
aan de bankrekening. 
 
Mevr. Loes Rijkers: een penningmeester is tekenbevoegd voor een organisatie. Als deze 
penningmeester overlijd gaat het automatisch naar de secretaris? 
Karel: nee, dit geldt alleen als je een vereniging hebt met een volledige rechtsbevoegdheid 
EN als dit in de statuten staat. 
 
Tip is om dus eens te kijken in je statuten hoe je dit geregeld hebt als vereniging of stichting. 

Pak dit professioneel op! 

8. Rondvraag. 
Mevr. Maria van Bakel: er is eerder de vraag geopperd of er wel genoeg collectanten zijn. 

Alle doelen waarvoor in Landhorst gecollecteerd werd zijn bij elkaar gekomen, in totaal 8 

doelen. Op internet is een draaiboek gevonden. We gaan nu beginnen met de uitwerking. In 

2014 zal een collecteweek gehouden worden (week 17) waarin een gift gedaan kan worden 

voor alle doelen. Met de Nieuwjaarsontmoeting willeen we een presentatie geven. De 
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bedoeling is dat een enveloppe + schrijven uitgedeeld worden. De collecteorganisator gaat 

naar rato de gelden overmaken naar de verschillende organisaties. De planning is dat de 

enveloppen op 14 april rondgebracht worden, op 16 en 17 april worden deze dan weer 

opgehaald. Opbrengsten worden bekend gemaakt, overwogen moet nog worden of dat men 

dit in één keer wil gaan doen of dat dit bekend gemaakt wordt tijdens de landelijke acties. Er 

zal dus maar één keer gecollecteerd worden voor alle landelijke goede doelen (Jantje Beton 

/ Reumafonds / Hartstichting / KWF / Prinses Beatrix Spierfonds / Brandwondenstichting / 

Longfonds (voorheen Astmafonds) en Nierstichting).  

Mevr. Jolande Verberk: bij collecte voor Jantje Beton is de helft van de opbrengst voor club? 
Als de opbrengst tegenvalt kan er dan op eigen initiatie zelf gecollecteerd worden? 
Maria: ja, dat kan. De ervaring leert echter dat er meer opgehaald wordt met de gezamenlijke 
collecte. 
 
Mevr. Martha Willems: Is een voorstelling van de toneelvereniging weer gewenst tijdens de 
Nieuwjaarsontmoeting?  
Karel: Ja, graag zelfs. 
 
Oproep Corrie Schilderink: namens PGSA is er vorig jaar een oproep gedaan voor een 

vrijwilliger. Afgelopen jaar en het jaar ervoor zijn verschillende vrijwilligers en bestuursleden 

gestopt. We zoeken nog mensen die hand en spandiensten kunnen verlenen. Voor een 

muziekevenement worden nog vrijwilligers gezocht, voorbeeld EHBO of mensen die 

gehandicapten kunnen helpen met een toiletbezoek. Mochten er mensen zijn die 

geïnteresseerd zijn dan kunnen ze zich bij mij melden. 

9. Sluiting. 
Dhr. Karel van der Velden is blij met de opkomst van vandaag. Hij bedankt iedereen voor zijn 
of haar inbreng en mochten er nog vragen zijn neem gerust contact op met één van de 
bestuursleden van VPL.  
De vergadering sluit om 21.55 uur. 


