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Voorwoord 
 
Bij een terugblik op 2016 denken we direct aan het bezoek van koning Willem Alexander en koningin 
Maxima aan de multifunctionele accommodatie van parochie en Dorpswerk. 
 
Minder plezierig was dat we lang tegen een begrotingstekort aan hikten, zelfs een faillissement 
vreesden. Er was geen geld voor meer beheerspersoneel, terwijl het veel grotere gebouw dan we in 
2014 bezaten, daar wel om vroeg. We zijn een veelomvattend non-commercieel bedrijf geworden, 
de organisatie moet daarop aangepast worden. Een en ander leidde tot overbelasting van- en 
spanningen bij personeel en vrijwilligers. Gelukkig vielen de financiën op het eind van het jaar mee. 
 
Besprekingen en acties, die veel kostbare tijd vroegen, droegen er toe bij dat de gemeente de per 1 
januari 2017 aangekondigde korting op de subsidie voor de SKW’s terugdraaide van € 100.000, naar € 
35.000,-. Voor Dorpswerk Sprundel betekent het nog wel dat, gezien de subsidie die voor hem wordt 
ontvangen en omdat hij dan voor 0,1 fte voor SKW Schijf beschikbaar moet zijn, vanaf 1-1-2017 0,3 
fte van de welzijnswerker ingeleverd moet worden. 
 
Zoals in 2015 aangekondigd is de naam van onze stichting veranderd. Op de jaarvergadering van 18 
november 2016 veranderde SKW Sprundel officieel Dorpswerk Sprundel. Al veel langer ontplooit de 
instelling niet alleen sociaal-culturele en educatieve activiteiten, runt zij dorpshuis en sportzaal, maar 
zet ze zich tevens in voor de leefbaarheid in het dorp; stimuleert zij burgerparticipatie, ondersteunt 
vrijwilligers, zet in op samenwerking en afstemming, draagt bij aan de veiligheid en prettig wonen in 
het dorp en bevordert samenhang en passende zorg ter plaatse. 
 
De acties voor behoud van het kerkgebouw en de inrichting van de MFA en het bezoek van de koning 
en koningin, hebben dorpelingen wakker gemaakt. In Sprundel kan iets en Sprundel heeft iets. 
Doemdenken nam af, er werden mensen trots op hun dorp. Ze wierpen schroom van zich af en een 
aantal verenigingen staken via het Dorpswerk de koppen bij elkaar om Sprundel ‘op de kaart te 
zetten’. Wekelijks kwam een werkgroep Beleef Sprundel bijeen en in 2017 treedt die naar buiten. 
 
In het begin van 2016 ontstond ook de Werkgroep Gebundelde Zorg Sprundel. Door krachten te 
bundelen wil die groep komen tot optimale zorg en aandacht voor de mensen ter plaatse die dit 
nodig hebben. Ze leerde bij bezoeken aan andere dorpen dat zorg dichtbij en op maat beter werkt en 
goedkoper is. Er kwam een pilot in een van de negen Sprundelse wijken, waarbij de oprichting van 
een zorggroepje en een enquête om 55-plussers te informeren over wat er is op het gebied van 
welzijn, wonen en zorg is en hun wensen en behoeften op dat gebied te inventariseren.  
 
Het pijnlijk dat de gemeente subsidie terugschroefde, terwijl wij, geworteld in de samenleving, 
precies doen wat de gemeente in haar visie 2030 zo belangrijk vindt, het stimuleren van: 
burgerparticipatie, inzet vrijwilligers, zelfredzaamheid, samenhang, afstemming en samenwerking. 
Extra pijnlijk is dat de gemeente bij bezuinigen niet aangaf welke van onze activiteiten ze overbodig 
vond. Ons doel blijft: een zelfdragende gemeenschap, waarbij de gemeente lijnen uitzet en 
faciliteert. De kentering die we eind van het jaar bij de gemeente bemerkten – meer van top-down 
naar buttom-up werken – stemt echter hoopvol.  
 
In dit Jaarverslag 2016 geven we een beeld van wat er van Werkplan 2016 terecht gekomen is. De 
hoofddoelen blijven altijd in beeld, maar door naar boven komende behoeften, wensen en 
mogelijkheden – iets dat eigen is aan ons werk – wordt een Werkplan door het jaar heen aangepast. 
 
Sprundel, 28 juni 2017.     Bestuur stichting Dorpswerk Sprundel 
 



5 

 

1. Organisatie 
 

1.1. Doel, werkwijze, taken en kader 

Doelstelling, werkwijze, taken en kader waren in 2016 zoals in het in ons werkplan 2016 bij 
de subsidieaanvraag 2016 beschreven. Zie bijlage 1, blz. 23. 
 

1.2 Managment 
Voor de organisatiestructuur zie bijlage 2, blz. 25. 
In 2016 is gebleken dat we een veelomvattend bedrijf geworden zijn. Met de mankracht en 
middelen die ons dat jaar ter beschikking stonden, kunnen we het, zo is ervaren, niet blijven 
redden. Op het terrein van management is dringend versterking nodig. Het probleem wordt 
met ingang van 2017 nog nijpender, omdat we 0,3 van de welzijnswerker in moeten leveren. 
De welzijnswerker is van oudsher tevens projectleider, maar die combinatie is in de gegeven 
omstandigheden niet vol te houden.  De vrijwilligers die in 2016 de kar trokken kunnen en 
willen dit niet blijven doen. 
Aan de gemeente is in 2016 meerdere keren gevraagd om duidelijkheid omtrent de 
activiteiten die wij mogen ontplooien om voor professionele krachten nodige geld te 
genereren. Daarbij hebben we aangegeven dat we geen concurrent van de plaatselijke 
ondernemers willen zijn, graag zelfs de plaatselijke ondernemers willen versterken. 
Tot op heden is op onze vragen in deze geen antwoord gekomen. 

1.3 Bestuur 

Regulier vergaderde in 2016 het algemeen bestuur vijf keer en het dagelijks bestuur twaalf 
keer. Alles wat binnen de stichting gedaan is en gedaan gaat worden,  komt op de reguliere 
vergaderingen van algemeen bestuur en dagelijks bestuur aan de orde. En er is vanuit het 
bestuur altijd brede aandacht en inzet voor de rest van het plaatselijk gemeenschapsleven 
en de leefbaarheid in het dorp. 
Alle vergaderingen binnen de stichting zijn – voor zover het niet over personen gaat – 
openbaar. Op de jaarvergadering, door omstandigheden in 2016 pas op 18 november, is aan 
de burgers verantwoording afgelegd over de afgelopen periode en kwamen de plannen voor 
2017 aan de orde. 
De presentatie van terugblik en plannen met powerpoint werd grotendeels verzorgd door 
vertegenwoordigers van de uitvoeringsorganen. De 65 aanwezigen werden er door geboeid 
en kwamen met zinvolle opmerkingen. 
Bij de bestuursverkiezing waren Annelies van Leeuwen en Denie de Jong, beiden door het 
bestuur benoemd, aftredend. Denie, niet herkiesbaar, werd bedankt voor de 30 jaar waarin 
hij in het bestuur actief was, voor culturele zaken, personeel, zorg en algemene zaken. 
Annelies wil nog maximaal één jaar penningmeester blijven. 
Bestuur, uitvoeringsorganen en leden daarvan stonden, zoals gebruikelijk, het hele jaar open 
voor vragen, suggesties en op- en aanmerkingen. 
In het bestuur staan de vacatures jeugd- en jongerenwerk en wijkenoverleg nog open. 
Jeugdraad en Wijkenoverleg zijn uitgenodigd om in die vacatures te voorzien. 
Christel Meijer, bestuurslid Cursuswerk, houdt contact met het jeugd- en jongerenwerk en 
secretaris Toon van de Sanden, bestuurslid vrijwilligers, met het Wijkenoverleg. 



6 

 

Om de ontwikkelingen in het werkgebied te volgen hebben we vakbladen, maar ook 
bezochten bestuursleden bijeenkomsten van de Vereniging van Kleine Kernen  

1.3 Netwerk  

Via bestuur, uitvoeringsorganen en werkgroepen is de stichting diep geworteld in de 
plaatselijke samenleving (zie organogram blz. 25). Belangrijk doel van dat netwerk is 
signaleren van behoeften op plaatselijk sociaal, cultureel en maatschappelijk terrein. De 
uitvoeringsorganen hebben, zo nodig mede op basis van nader onderzoek, tot taak om te 
proberen op de geconstateerde behoeften in te spelen. 
Een hoofdtaak van de uitvoeringsorganen Jeugdraad, Zorgnetwerk, Verenigingsraad en 
Wijkenoverleg is ook het bevorderen en waar mogelijk gestalte geven aan afstemming en 
samenwerking tussen groepen en organisaties die plaatselijk op sociaal, cultureel en 
maatschappelijk terrein actief zijn. Dit om de krachten die ter plaatse in het sociaal domein 
actief zijn optimaal te benutten ten diensten van de samenleving en de inwoners. 
In Jeugdraad, Netwerk voor Ouderen/Zorgnetwerk, Verenigingsraad en Wijkenoverleg heeft 
verder uitwisseling van ervaringen en informatie plaats. Deze organen dienen verder om op 
te komen voor de belangen van de clubs en organisaties die er in vertegenwoordigd zijn en 
hun doelgroep in het algemeen. 
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2. Krachten accommodaties en middelen 
 

2.1 Vrijwilligers en stagiaires 

De omschakeling naar het nieuwe gebouw, verdere inrichting daarvan en kinderziekten 
daarin, vroegen ook in 2016 veel van de vrijwilligers Het aantal vaste vrijwilligers steeg van 
88 naar 91 (zie overzicht bijlage 3,op blz. 26). Het vrijwilligersbeleid van de stichting is 
helder, ligt vast in een notitie. Op jaarvergadering 2016, 18 november, werden de volgende 
‘lustrumvrijwilligers’ gehuldigd: 

- 5 jaar: Alexandra van Dijck, Toon van de Sanden, Jac van Trijp, Riet van den Bemd, 
Wim Monden en Tineke Wijnen 

- 15jaar: Ton Pijlman, Jan Wijnen, Maaike de Hoon, Sientje de Hoon en Corien Rokx 
- 30 jaar: Frank Roks 
- 35 jaar: Adrie van Ginneken. 

Door het jaar heen hebben drie leerlingen van Munnikenheidecollege en KSE bij  Dorpswerk 
Sprundel een maatschappelijke stage gedaan, per leerling variërend tussen 20 en 30 uren. 
Vier studenten van Hogeschool Avans voerden een onderzoek uit in wijk ’t Brouwersnest. 

2.2 Professionele krachten beheer 

Dineke Verpaalen werkte als beheerder/conciërge 25 uur, per week in De Trapkes en 
daarnaast twee uren per week ten behoeve van de sportzaal. 
Huishoudelijk medewerker Jennie Konings is 9 uur per week in dienst. 
Door drukte en door ziekte van vaste en additionele medewerkers moest de 0-uren 
oproepkracht, Elly Rijvers, veelvuldig in actie komen. 
Vanuit het Werkvoorzieningsschap werkt Anja Konings 24 uur per week als administratief 
medewerker. 
Kees Koevoets is 18 uur per week onderhoudsman (de andere 18 uur per week werkt hij als 
beheerder van de sportzaal) 
Voor 16 uur per week is vanuit de WVS huishoudelijk medewerker Diana Lauwen 
gedetacheerd.  
Via het re-integratiehuis was vorig jaar Marianne van der Made 9 uur per week huishoudelijk 
medewerker en Mohsen Ahmadi 6 uren assistent onderhoudsman. 
De additionele krachten en vrijwilligers worden door de vaste krachten begeleid. 

2.3 Welzijnswerker 

In het begin van het jaar kon de welzijnswerker, wegens ziekte nog slechts parttime werken, 
daarna was hij weer fulltime actief. Hij is spin in het web: informeert, adviseert en 
ondersteunt waar nodig en gewenst. Hij staat ten dienste van alle organisaties en 
vrijwilligers in het plaatselijk sociaal en maatschappelijk werk. Hij draagt er toe bij dat de 
vrijwilligers en beroepskrachten van het Dorpswerk zich inzetten, binnen het kader dat bij de 
subsidieaanvraag 2016 geformuleerd is. Door zijn deskundigheid weet hij de vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties extra tools, informatie en advies te geven. Het is tevens zijn taak om 
bewoners te activeren om bij te dragen aan een gezond en prettig  gemeenschapsleven 
(maatschappelijke participatie en zorgen voor elkaar). Elke maand bespreekt het bestuur 
met de welzijnswerker zijn werkzaamheden.  
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2.4 Accommodatie 

Geluid, alarm, verwarming en automatisch deuren leverden nog regelmatig problemen op. 
Om de energiekosten te verminderen zijn diverse maatregelen getroffen en is overgestapt 
naar een andere energieleverancier. Een en ander heeft resultaat. 
In bijlage 5 (blz. 30) staan de gebruikers van De Trapkes in 2016 en de huur die ze betaalden. 
Voor de huurtarieven in 2016: zie bijlage 4 op bladzijde 28. 

2.5 Sportzaal 

Zoals in paragraaf 1.3 vermeld, heeft Dorpswerk Sprundel via de WVS een halftime 
beheerder voor de sportzaal en wordt door onze beheerder/conciërge  2 uren per week aan 
de sportzaal besteed. Door gezondheidsproblemen was deze beheerder ongeveer een half 
jaar uitgeschakeld. Om de sportzaal schoon te houden moest in die periode een 
oproepkracht ingeschakeld worden. Daardoor vallen in 2016 de kosten voor het beheer van 
de sportzaal hoger uit dan verwacht.  

2.6 Geld 

We starten noodgedwongen met een begrotingstekort van € 18.000,-. Grote, nodige 
aanschaffingen en verbeteringen waren al buiten de begroting gehouden. In het najaar 
zegde de gemeente en Thuisvester elk € 6000,- toe om het begrotingsgat te dichten. Het 
aantal gebruikers nam toe, enkele bijzondere grote activiteiten brachten extra geld in het 
laatje en we slaagden er in de energiekosten flink terug te dringen. Zodoende kon het 
resterende gat van € 6000,- gedicht worden en bleef er nog geld over om nodige 
aanschaffingen te doen en verbeteringen aan te brengen. 
Het exploitatieoverzicht 2016 is te vinden op bladzijde 20. 
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3. Openstelling 
 

3.1 Openstelling 

Bijna alle dagen waren de twee biljarts in de foyer elke morgen van 10.00 tot 12.00 uur, ’s 
middags van 13.00 tot 16.30 en ’s avonds van 19.30 tot 22.30 uur bezet. Van 9.00 tot 23.00 
uur kon iedereen terecht, voor ontmoeting, een krantje of tijdschrift te lezen, gebruik tem 
maken van een computer, enzovoort. Onder het motto Koffietijd hebben we enkele 
maanden de koffie/theeprijs ’s morgens extra laag gehouden. Bedoeling daarvan: 
alleenstaanden/eenzamen laagdrempelig kans voor ontmoeting bieden. Er werd echter te 
weinig door de doelgroep gebruik van gemaakt. Wel kwamen er wandel- en fietsgroepen op 
af. 
Overigens, in het dorpshuis zijn consumpties niet verplicht en wordt, vanwege de 
ontmoetingsfunctie, de prijs van koffie en thee laag gehouden. Andere consumpties-prijzen 
liggen op het niveau van de plaatselijke horeca. 
’s Middags waren er in de foyer gemiddeld zo’n 35 mensen. Op donderdagmiddag 
aanmerkelijk meer, omdat dat steeds een groep van ruim 20 dames kwam handwerken en 
een twaalftal dames kwam kaarten. 
In het weekeinde is het gebouw open als er activiteiten zijn. Omdat blijkt dat oudere 
mensen, vooral alleenstaanden, daar behoefte aan hebben, lieten we in 2016 in het 
weekend extra activiteiten plaatshebben. 
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4. Jeugd- en jongerenwerk 

4.1 Jeugdraad 

Zoals jaarlijks gebruikelijk kwam de hele jeugdraad – commissie en vertegenwoordigers van 
SV Sprundel, Scouting, Carmencita, Estrella’s, basisschool Vinkenbos, oudercommissie 
basisschool, naschoolse activiteiten, Open Mic Night - in 2016 vijf keer bij elkaar. Alles wat in 
het plaatselijk jeugd- en jongerenwerk van belang en actueel is passeert dan de revue. 
Tussendoor had de jeugdraadcommissie verscheidene keren een overleg. De commissie 
betrok de jongeren bij het opzetten van activiteiten in het jeugdhonk. 
Stappen om een jongerenvereniging in het leven te roepen hadden geen gewenst resultaat. 
Aan onderzoek naar levensvatbaarheid voor kindervakantiewerk is men niet toegekomen.  
De jeugdraadcommissie is onderbezet. Er zijn drie vacatures, waaronder die van voorzitter. 
Gezamenlijk organiseerden commissie en leden van de jeugdraad: kluppebal met carnaval, 
Sprundel got talent, roefeldag en buitenpeeldag (opvolger straatspeeldag). 

4.2 Brede School 

In het kader van de Brede School waren er 3 bijeenkomsten, waarop basisschool, gemeente, 
Dorpswerk en peuterspeelzaal/BSO/kinderopvang (Kober) praktische afspraken maakten. 
Het CJG is opgeheven, terwijl de bibliotheek, door de bezuinigingen, zich terugtrok op haar 
corebusiness. Ook Kober, basisschool en Dorpswerk voelden de bezuinigingen en daardoor 
bleef er te weinig ruimte om de Brede School uit te bouwen. 
Aan het begin van het schooljaar presenteerden  de bredeschoolpartners bieb, Kober en 
Dorpswerk zich gezamenlijk tijdens een informatiemarkt op de basisschool. De kinderen 
leidden daarbij hun ouders rond en dat was een succes. 
De welzijnswerker kon wegens ziekte zijn functie als netwerker niet waarmaken. 
Op school kan men in principe altijd zinvolle jeugdactiviteiten promoten, via folders, de 
nieuwsbrief van school en/of een praatje in de klas. 

4.3 Naschoolse activiteiten 

16 kids van de onderbouw kwamen op maandagmiddag na schooltijd trouw naar de gym 
onder leiding van Conny de Vries. Schilderen en tekenen, onder leiding van Els Hendrikx en 
Anja Peeters, bleef in trek. Met 16 kinderen hadden Els en Anja het bijzonder druk, maar de 
kinderen vinden het leuk en hun resultaten mogen er zijn. Zelfs heeft de groep in 2016 met 
een gezamenlijk gemaakt schilderij ingezonden voor de Cultuurprijs 2016 “Spiegel van 
Rucphen”. En de meisjes en jongens leverden in 2016 een bijdrage aan het 
kunstenaarsproject in de Trapkes. Werken van hun hand hangen in de gang van de Trapkes. 
In het schooljaar 2016-2017 startte sport en spel voor de bovenbouw. Marijn Lauwerijssen, 
Sprundelse student aan de Fontys Sportacademie Eindhoven, verzorgt deze activiteit. Een 
10-tal kinderen komt op donderdagmiddag na schooltijd met veel plezier naar de sportzaal. 
Er zijn nog geen ouders, voor een werkgroep, om de naschoolse activiteiten te begeleiden. 

 
4.4 Jeugddisco’s 
Een nieuwe werkgroep heeft de jeugddisco’s, in 2015 stopte de vorige discogroep, opgepakt. 
In 2016 waren er zes disco’s voor de basisschooljeugd met wisselende opkomst: met 
carnaval 100, met Koningsdag 8, op de Summerparty 24, bij Back to School 40, met 
Halloween 58 en op het Kerstgala 30 kinderen. 
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4.5 We doen van alles club 

Deze club op de maandagavonden kende in 2016 liefst 20 deelnemers. De vrijwilligers (tot 
de zomervakantie drie en daarna twee) hadden het er druk mee, want er zijn verscheidene 
kinderen bij met een rugzakje, die bij andere clubs uit de boot vallen. Hulp van Marit van de 
Reep en Tom Polak, die hun maatschappelijke stage deden, was zeer welkom. 
Op verschillende manieren leuk samen bezig zijn staat in de club voorop. Het programma, 
mede door de jeugd samengesteld, is dan ook zeer gevarieerd 

4.6 Open Mic Night 

Op het eind van 2016 telde de muziekinstuif, ondertussen Open Mic Night geheten, een 
vaste kern van zes jongeren. Zij vormen samen een band en begeleiden wekelijks een tiental 
kinderen die eveneens af en toe optreden. De plaatselijke muziekleraar Geert Konings zorgt 
voor ondersteuning. 

4.7 Outreachend jongerenwerk 

Er kwamen geen signalen dat daar echt behoefte aan was. 

4.8 Roefeldag 

Ruim zestig kinderen gingen op 19 maart een middag roefelen. Bij zes bedrijven mochten ze 
achter de schermen kijken en hier en daar zelf iets doen:  Brandweer, Boerderij Lazeroms, 
Kerstens-Voeten landbouwmachines, Manege Godrie, Verstijlen Hekwerk en Spar Van de 
Akker. Ook de begeleidende ouders vonden het leuk en interessant. 

4.9 Buitenspeeldag 

De straatspeeldag is omgedoopt tot buitenspeeldag. Op 8 juni kwamen er een zestigtal 
meisjes en jongens op af. Zij deden op en bij het Kloosterplein allerlei spelletjes: voetbal, 
hockey, waterspelletjes, hindernisbaan, enzovoort. 

4.10 Sprundel got talent 

Twintig acts 8 oktober bij Sprundel got talent. Veel dansjes, maar onder meer ook twee 
optredens met instrumenten en zang. Er werd zowel een middag- als avondvoorstelling 
gegeven. De scouting deed dit keer niet mee en Carmencita alleen ’s middags. 

4.11 Jeugdhonk 

Op 1 januari 2016 waren er twee groepen in het jeugdhonk, om de week een groep 
brugklassers en een groep 2e jaars. In juni en juli mocht groep 8 ook komen. Toen werden de 
brugklassers en 2e jaars samengevoegd. Vanaf september kwamen om de week een groep 
brugklassers (vaste groep van zo’n 15 tot 20 kids) en een groep 2e en 3e jaars (zo’n tiental 
jongeren). Iedere week wordt afgesloten met een uurtje in de sportzaal. 
Elk jaar wil de jeugdraad een groep schoolverlaters in te laten stromen. Doel: Sprundelse 
jongeren, die naar verschillende scholen gaan, elkaar blijven ontmoeten. Gehoopt wordt dat 
mede daardoor toekomstig kader voor het plaatselijk gemeenschapsleven ontstaat. 
Noa van Gils en Amber van de Reep hebben in het jeugdhonk stage gelopen en zijn er daarna 
vrijwilliger geworden. 
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Ouderen en Zorg 

 

5.1 Zorgnetwerk 

Het Netwerk voor Ouderen is vorig jaar definitief Zorgnetwerk gaan heten. Het bestond in 
het begin van het jaar uit afgevaardigden van de volgende vrijwilligers- en professionele 
organisaties: KBO Sprundel, Zonnebloem, Welzijnsgroep, Rouwbezoekgroep, 
Ziekenbezoekgroep, Caritas, Wijkenoverleg, Steunpunt voor Ouderen, Maatschappelijk werk 
Traverse, Mantelzorgsteunpunt en Dorpswerk Sprundel. In de loop van het jaar is de 
Ziekenbezoekgroep opgeheven, wegens onderbezetting, omdat er niet eenvoudig achter te 
komen is wie er in het ziekenhuis ligt en de duur dat mensen in het ziekenhuis liggen sterk 
verkort is. De vertegenwoordiger van Caritas kan er vanwege haar gezondheid niet meer bij 
zijn, de andere leden van de plaatselijke Caritas moeten werken op tijden dat de 
bijeenkomsten zijn. De GGZ heeft zich in 2016 bij het Netwerk aangesloten. 
Het Netwerk komt 3 keer per jaar bijeen, daarnaast haar coördinatiecommissie nog 3 keer. 
Het Netwerk draagt bij aan afstemming van de activiteiten van de diverse organisaties die 
zich met ouderenwerk en zorg bezig houden, behartigt belangen van de Sprundelse 
ouderen, signaleert, informeert, adviseert, bekijkt waar hiaten in het Sprundelse 
ouderenwerk zitten en probeert hier oplossingen voor te bieden. Onderlinge uitwisseling 
van ervaringen en informatie door de deelnemers is in 2016 duidelijk versterkt. 
De inzet van de welzijnswerker is gericht op informatie verzamelen en geven, contacten 
leggen, samenwerking, afstemming en alles wat bijdraagt aan optimalisering van 
ouderenwerk, nodige zorg en aandacht. 

5.2 Klusjesdienst 

Op de vanuit het Netwerk samen met de KBO gestarte klusjesdienst kan iedere behoeftige 
Sprundelaar een beroep doen.  Een ‘fiksclub’, waar mensen voor kleine reparaties terecht 
kunnen, zit  nog in de pijplijn. En er wordt over gesproken om deze dienst uit te breiden met 
buddy’s, bijvoorbeeld om te wandelen en fietsen met mensen die dat alleen niet meer 
kunnen. 

5.3 WGZS 

De veranderingen in de zorg en de vergrijzing vragen om het bundelen van de krachten die 
in Sprundel zorg en aandacht geven. In het dorp moeten voorzieningen komen, zodat 
ouderen zolang mogelijk thuis, c.q. in hun dorp, kunnen blijven wonen. Daarom is vorig jaar 
vanuit het Zorgnetwerk en het Wijkenoverleg de Werkgroep Gebundelde Zorg Sprundel 
opgericht. Die Werkgroep heeft haar licht opgestoken bij dorpen waar deze problematiek al 
eerder aangepakt is. Zorg en aandacht dichtbij georganiseerd blijkt daar voortreffelijk te 
voldoen en relatief goedkoop te zijn. 
Gekeken is waar in Sprundel de nodige zorgvoorzieningen zouden kunnen komen en hoe 
zorg en aandacht in het dorp het beste georganiseerd kunnen worden.  
In het kader van ‘zorg dichtbij’ is gedacht aan een zorggroepje in ieder van de negen 
plaatselijke wijken, dat in het oog houdt waar zorg/aandacht nodig is en de hulpvragers en 
hulpverleners, op het terrein van zorg, kan informeren. Van groot belang is dat de behoeften 
en wensen van 55-plussers in iedere wijk op het gebied van welzijn, wonen en zorg duidelijk 
worden. Daarom ontstond het plan om in iedere wijk een enquête onder de 55-plussers te 
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houden, niet alleen om genoemde wensen en behoeften boven tafel te krijgen, maar tevens 
om hen bewust te maken van de veranderingen in de zorg. 
Met hulp van studenten van Avans vond in de wijk ’t Brouwersnest een pilotproject plaats. 
Daar is een zorggroepje gevormd en met succes een enquête onder 55-plussers uitgevoerd. 
De welzijnswerker gaf begeleiding en ondersteuning tijdens het project. Gezien het resultaat 
is het de bedoeling om in 2017 in iedere andere wijk een zorggroepje van de grond te krijgen 
en een enquête plaats te laten vinden. 
Diverse panden – Rabobank (St. Janstraat 13), Boerderij Ros (St. Janstraat 66), Meubeltrend 
(St. Janstraat 97), St. Janstraat 80, en GVT (Moerwater) - zijn genoemd als locaties voor een 
woonzorgvoorziening en/of seniorenwoningen. Het GVT, gelegen nabij het St. Janshof, is 
nader onderzocht. Op het eind van het jaar ontstond contact met De Parel. Onder die naam 
werd van de voormalige St. Janschool een appartementencomplex voor jong volwassenen 
met een licht autistische en verstandelijke beperking gebouwd. Stichting De Parel kreeg die 
appartementen niet vol en een tweedeling met beneden acht woningen voor  genoemde 
doelgroep en boven acht woningen voor ‘kwetsbare’ ouderen lijkt mogelijk. In 2017 wordt 
getracht om hier vorm aan te geven. 
 

5.4 Meer Bewegen voor Ouderen 

Na gym en volksdans in 2014 is  medio 2016 line-dance voor ouderen gestopt. Er zijn in de 
loop der jaren  meerdere gym/bewegingsgroepen in het dorp gekomen, waar ouderen 
terecht kunnen. Onder meer ook in het Steunpunt en via de KBO. 
 

5.5 Ouderensoos 

Elke werkdag is De Trapkes ’s morgen van 9.00 tot 12.00 en ’s middags van 13.00 tot 16.30 
uur open. Iedereen mag dan binnen, maar de belangrijkste reden is: 55-plussers de 
mogelijkheid bieden om elkaar te ontmoeten. Doordat ouderen langer thuis blijven wonen 
en er minder mogelijkheden zijn voor gesubsidieerde dagbesteding, wordt dat steeds meer 
van belang. Van de mogelijkheden om  te biljarten,  een kaartje te leggen en de krant te 
lezen wordt druk gebruik gemaakt. Er staat een leestafel en men kan sjoelen, rummikub 
spelen, internetten, enz. 
In tegenstelling tot in de horeca is een consumptie niet verplicht en zijn koffie en thee tegen 
een schappelijke prijs verkrijgbaar. Gemiddeld kwamen ’s middags ruim 30 bezoekers. 
Agogische inzet is gericht op begeleiden vrijwilligers en contacten met ouderen.  

5.6 Handwerken ouderen 

De handwerkclub voor ouderen komt elke donderdagmiddag bijeen. De meeste leden, zo 
rond de twintig per keer, zijn alleenstaand en ontmoeting en gezelligheid is hun hoofddoel. 
De welzijnswerker is soms troubleshooter en begeleidt, zo nodig, de vrijwilliger. 

5.7 Alleenstaandensoos Samen Sterk 

Het aantal leden liep in 2015 terug van 30 naar 17 leden. In dat jaar was onze welzijnswerker 
langdurig ziek. Een medewerker van de GGZ begeleidde enkele maanden de club, die 
maandelijks bijeenkomt.  Nadat de welzijnswerker terugkwam is het ledental licht gestegen, 
naar 20 leden. Het is een gemêleerd gezelschap qua leeftijd en interesse.  Activiteiten voor 
alle leden aantrekkelijk maken valt niet mee. Belangrijkste is dat de vrouwen die hun partner 
verloren hebben, als ervaringsdeskundigen, elkaar tot steun zijn. 
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Naast de maandelijkse bijeenkomsten zien we leden onderling, naar gelang hun interesse, 
tot activiteiten komen.  De welzijnswerker ondersteunt de leiding en heeft contacten met de 
deelnemers. 

5.8 Rouwbezoekgroep 

De rouwbezoekgroep is van parochie en Dorpswerk samen. Als bekend is dat iemand in 
Sprundel overleden is, wordt aan de partner, of andere zeer nauwe betrokkene, rouwbezoek 
aangeboden. Ongeveer een-derde  maakt er gebruik van. De rouwbezoekgroep is in 2016 
met twee personen uitgebreid. De zes vrijwilligers, die dankbaar werk verrichten, worden 
door een pastor begeleid. Het Dorpswerk verleent de nodige organisatorische faciliteiten en  
de kosten werden in 2016 gedragen door Caritas. 

5.9 Studiekring 

Meerdere alleenstaande ouderen, die hun partner verloren hebben, missen iemand om over 
maatschappelijke zaken te praten. Sinds begin 2012 bestaat de Studiekring die vanuit het 
Netwerk voor Ouderen (Zorgnetwerk), door het SKW (Dorpswerk) en het Steunpunt voor 
Ouderen samen, is opgezet. Twaalf ouderen kwamen in 2016 twee keer per maand, behalve 
in juli en augustus, bijeen om over maatschappelijke aangelegenheden te praten, vaak met 
iemand als gast. Het onderling sociale contact blijkt daarbij  blijkt belangrijk.  
Het Steunpunt stelt de ruimte voor de bijeenkomsten beschikbaar en de ondersteuning 
vindt vanuit het Dorpswerk plaats door een vrijwilliger. 

5.10 Next Generation 

De muziekinstuif op vrijdagmiddag voor 45-plussers , die in 2015 onder de naam Next 
Generation begon, is medio 2016 zelfstandig geworden en heet voortaan My Generation.   
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6. Gemeenschapsactiviteit en verenigingen 

 

6.1 Verenigingsraad 

De Verenigingsraad  is samengesteld uit afgevaardigden van de volgende Sprundelse 
verenigingen; wijkverenigingen Achter St Jan, De Branden en D’hei; Carmencita, De 
Zonnebloem, EHBO, Heemkundekring, Ondernemersvereniging, Vrouwen van Nu, 
Muziekvereniging DHV-VHV, Oranje/Sint Nicolaas comité, KBO, SV Sprundel, Scouting, Gilde 
Sint Jan Baptist, Welzijnsgroep, Sprundel Vocaal, Speulend Sprundel, molenstichting en de 
Scouting. Paardensportvereniging St. Isidorus heeft zich in 2016 als deelnemer aan de 
Verenigingsraad afgemeld. Ook Jeugdraad, Wijkenoverleg, Netwerk voor Ouderen en 
Cursuswerkgroep zijn in de Verenigingsraad vertegenwoordigd. 
Het doel van de Verenigingsraad is afstemming, samenwerking, belangenbehartiging, 
signalering, advisering, informatie en ervaringen uitwisselen. Binnen de verenigingsraad 
wordt bekeken waar samengewerkt kan worden, waar gebruik gemaakt kan worden van 
elkaars mogelijkheden en materialen etc. De agoog van het Dorpswerk zorgt voor relevante 
informatie voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. 
De Verenigingsraad kwam drie keer per jaar bijeen, haar coördinatiecommissie daarnaast 
ook drie keer. Activiteiten worden uitgewerkt door werkgroepen. 
Vanuit de Verenigingsraad is een cursus Sociale Hygiëne gehouden, waaraan 7 personen 
hebben deelgenomen. 
De Verenigingsraad beheert het led-display buiten bij het dorpshuis. En via de 
Verenigingsraad wordt de plaatselijke activiteitenkalender bijgehouden op 
dorpswerksprundel.nl. 

6.2 Nieuwjaarsbijeenkomst 

De Verenigingsraad laat op de eerste zondag na 2 januari een bijeenkomst plaatshebben 
waarop alle inwoners van het dorp elkaar een goed Nieuwjaar kunnen toewensen. Diverse 
plaatselijke verenigingen en clubs treden bij die bijeenkomst op met zang, dans en muziek. 
De plaatselijke ondernemersvereniging, parochie, Dorpswerk, muziekvereniging DHV-VHV en 
Sprundel Vocaal zorgen voor een feestelijke aankleding, onder meer met een drankje en een 
hapje. Er kwamen in het begin van 2016 ongeveer 360 personen op af. Samenwerking en 
activiteit dragen bij tot de sociale cohesie in het dorp. 
 

6.3 St. Jansfeesten 

Sinds 1987 vinden op het eind van juni in Sprundel de Sint Jansfeesten plaats, een 
dorpsmanifestatie die georganiseerd wordt door de Verenigingsraad en daarbij aangesloten 
clubs. Het jarenlange concept waarbij een 6-tal verenigingen vanuit de verenigingsraad een 
tent exploiteerden is in 2016 losgelaten. De organisatie van het geheel was nu in handen van 
een werkgroep van de Verenigingsraad, die daarbij ondersteund werd door vele vrijwilligers. 
Doel is sociale cohesie en leefbaarheid bevorderen. De doelgroep is de hele Sprundelse 
bevolking. In 2016 zijn jeugd en jongeren extra bij de St. Jansfeesten betrokken. Het waren 
voornamelijk jongeren in de werkgroep die toen een Zeskamp organiseerde. Die Zeskamp 
werd een groot succes. Agogische inzet is gericht op ondersteuning vrijwilligers. 
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6.4 Nazomerfeest 

In september had een nazomerfeest plaats. Een werkgroep, vanuit de Verenigingsraad 
gevormd, liet samen met F.C. Brabantia ‘De Zes van Sprundel’ plaatshebben. Een 
wielergebeuren, terwijl er op het plein bij De Trapkes allerlei festiviteiten plaatshadden. 
Hoogtepunt was daarbij de onthulling van de naam van dat nieuwe plein: Kloosterplein. 
 

6.5 Kerstparade 

De Kerstparade is in het laatste weekeinde voor Kerstmis weer georganiseerd door een 
werkgroep van de Verenigingsraad.  Plaatselijke verenigingen, clubs en individuen dragen elk 
een stukje bij aan het sfeervolle gebeuren: verlichte optocht, kerstmannenloop, een in de 
kerstsfeer aangekleed Kloosterplein en met daarbij muziek, zang en stalletjes met eten en 
drinken. Een achterliggend doel: samenwerking en activiteit bevorderen ten behoeve van de 
plaatselijk cohesie en leefbaarheid.  Agogische inzet: ondersteuning vrijwilligers. 

6.6 Beleef Sprundel 

Drie keer organiseerde een Werkgroep Promotie Sprundel een Open Deuren Dag. Doel: 
aantonen dat er in Sprundel meer is en meer kan dan de meeste inwoners denken; 
bewustwording van de eigen waarde van- en mogelijkheden in het dorp. Hiermee worden  
maatschappelijke participatie, burgerparticipatie en sociale cohesie bevorderd. Na de Open 
Deuren Dag in 2015 droeg de werkgroep haar taken over aan de coördinatiecommissie van 
de Verenigingsraad. 
Open Deuren Dagen, de activiteiten voor herinrichting van het dorpshuis en de St. Janskapel 
en, last but not least, het bezoek van koning en koningin op 16 februari 2016, maakten 
mensen wakker. Enkele deelnemers aan de Verenigingsraad – parochie, heemkundekring, 
dorpswerk, molenstichting en ondernemersvereniging – vormden in 2016 een nieuwe groep 
om de bewustwording van de eigen waarde van- en mogelijkheden in het dorp te 
bevorderen. ,,Sprundel op de kaart zetten’’, was het motto. Die werkgroep kreeg de naam: 
Beleef Sprundel. Ze won veel informatie in en ging onder meer wandel- en fietsroutes in 
kaart brengen. Verder wordt gewerkt aan folders en een website erfgoed, 
recreatiemogelijkheden en streekproducten van het dorp onder de aandacht te gaan 
brengen. Medio 2017 zal men met een en ander naar buiten treden. 
Een belangrijk erfgoed vormen de Geheimen van de Rozenkrans die in het Fatimapark 
uitgebeeld worden. Kenners noemen die beelden bijzonder. Ze zijn echter zwaar beschadigd. 
De werkgroep Beleef Sprundel is in actie gekomen om ze gerestaureerd te krijgen. 
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7. Wijken en leefbaarheid 

7.1 Wijkenoverleg 

Het Wijkenoverleg kwam in 2016 drie keer bijeen. De commissie van het Wijkenoverleg 
bereidde die bijeenkomsten voor. Naast haar commissie bestond het Wijkenoverleg uit 
vertegenwoordigers van acht van plaatselijke wijkverenigingen. In ’t Pluspunt, de negende 
wijk, is al jaren geen wijkvereniging meer. Verwoede pogingen om daar weer tot een 
wijkvereniging te komen blijven zonder resultaat. 
Op de vergaderingen van het Wijkenoverleg kwamen allerlei zaken betreffende leefbaarheid 
en veiligheid in de wijken en het dorp aan de orde.  
Vanwege de toenemende vergrijzing, het langer thuis blijven wonen van ouderen en het 
afnemen van de voorzieningen voor ouderen is op alle bijeenkomsten van het Wijkenoverleg 
gesproken over hoe wijkverenigingen een bijdrage kunnen leveren aan zorg in hun wijk. 
De vroegere wijkvereniging ’t Pluspunt is niet opnieuw tot leven gekomen. Wel deed vanuit 
die wijk een ploeg mee aan de biljartcompetitie en is er nu in die wijk een contactpersoon 
voor Buurtpreventie. 
Naast Sociale Samenhang (en activiteiten die mede in dit kader plaatshebben), Veiligheid 
(buurtpreventie) en Inrichting en Voorzieningen (Sprundels Hart), wordt ook Zorg steeds 
meer een aandachtsveld voor de wijkverenigingen. 

7.2 Sociale samenhang 

Competities van biljarten (136 wedstrijden, 94 deelnemers en 17 ploegen) en darten (vijf 
ploegen), als mede de jaarlijkse kaartavond waren activiteiten waarbij bewoners uit de 
verschillende wijken elkaar op een prettige manier ontmoetten. 
Onderling werkten wijkverenigingen samen bij de viering van sinterklaas en carnaval. Ook 
stelden wijkverenigingen sommige van hun activiteiten open voor inwoners van andere 
wijken. Zo liet Achter de St. Jan weer de wandelvierdaagse en ’t Aarmend de fietsvierdaagse 
voor iedereen plaatshebben. 
Activiteiten die de samenhang in het dorp bevorderen zijn belangrijk, maar zeker zo van 
belang voor samenhang zijn de activiteiten in de wijk . Tijdens de bijeenkomsten van het 
Wijkenoverleg, doen de wijkverenigingen van elkaar ideeën op voor wijkgerichte activiteiten. 

7.3 Veiligheid 

Buurtpreventie is nu over de hele gemeente verspreid en de organisatie in handen van de 
gemeente. Corine Roks en Adrie van Ginneken zijn de coördinatoren in Sprundel. Elke 
Sprundelse wijk kent een of meer contactpersonen. In het dorp lopen weinig 
buurtpreventisten op straat, maar in het kader van het project Duizend Ogen zijn veel 
dorpsbewoners aangesloten op de buurtpreventie WhatsApp. En zo zijn al enkele successen 
geboekt. Dankzij de Buiten Beter App kan men direct aan de gemeente laten zien waar er 
illegaal vuil gestort is, gevaar is ontstaan of men iets verdachts signaleert. De gemeente 
reageert alert op deze meldingen. 
Wijkenoverleg en Buurtpreventisten vergaderen sinds het najaar van 2016 drie keer per jaar 
samen. Daar zijn dan ook gemeenteambtenaren, de wijkagent en de BOA bij. 
Peggy Tak was tot 1 december wijkagent voor Sprundel en Schijf. Zij werd toen opgevolgd 
door Linda Mensen. BOA voor hetzelfde gebied was in 2016 Luuk van Beers. 
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7.4 Zorg 

Niet alleen in het Zorgnetwerk, maar ook in het Wijkenoverleg klonk bezorgdheid door over 
zorg en aandacht voor mensen die daar behoefte aan hebben. Dit mede door de enorme 
veranderingen in de zorg. En er kwamen voorbeelden naar boven van mensen die het 
verschrikkelijk vonden om het dorp te verlaten, omdat ze voor zorg naar omliggende 
plaatsen moesten of nog verder weg. Vanuit het Wijkenoverleg hebben daarom ook enkele 
mensen zitting genomen in de Werkgroep Gebundelde Zorg Sprundel (paragraaf 3, blz. 13) 

7.5  Sprundels Hart 

Een deel van Sprundels Hart heeft in 2016 een metamorfose ondergaan: parkeerplaats bij de 
MFA, herinrichting eerste deel Hertogstraat en herinrichting Fatimapark. Via de 
ontwikkelingsgroep is geprobeerd om daar, op aangeven van de werkgroep Sprundels Hart, 
zoveel mogelijk mede vorm aan te geven. Dat lukte voor een behoorlijk deel. Overblijvende 
wensen zijn nog eens bij de gemeente onder de aandacht gebracht. 
De enige bijeenkomst van de werkgroep Sprundels Hart in 2016 was op 20 januari. De 
herinrichting van de St. Janstraat stond toen centraal. Wensen ten behoeve van 
voetgangers, parkeren en ten aanzien van aansluiting wegen werden geuit. Adrie van 
Ginneken nam die mee naar de gemeente, naar de ontwikkelingsgroep Sprundel en de 
projectgroep centrumplannen Sprundel. In beide vertegenwoordigt hij het Dorpswerk. 
Belangrijkste melding uit beide groepen was dat er geen invulling kwam voor het Neerhof, 
nadat eind 2015 de plannen om daar een supermarkt te vestigen vast liepen. 
De gemeente is er (nog) niet in geslaagd om het pand St. Janstraat 64 aan te kopen. Dit pand 
is nodig om het plein tussen St. Janstraat 60 en 68 gestalte te geven. 
Het ziet er naar uit dat het Verkeerscirculatieplan, dat in 2014 besproken is, in 2017 weer 
actueel wordt. De herinrichting van oostelijk deel van de St. Janstraat, stond in 2016 
gepland, maar krijgt pas in 2017 zijn beslag. 
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8. Vormingswerk 
 

8.1 Cursussen 
In totaal kende het Cursuswerk zowel in het seizoen 2015/2016 als het seizoen 2016/2017 
22 cursusgroepen. Het totaal aantal deelnemers daalde van 230 in 2015/2016 naar 212 in 
2016/2017. Dit omdat het aantal deelnemers aan Koken afnam van 105 naar 79. Spaans 
groeide van 1 naar twee groepen en van 8 naar 17 deelnemers. Nieuw was is 2016/2017 de 
cursus Tekenen en Schilderen, met 7 deelnemers. Duits bleef op 8, Yoga op 23 deelnemers. 
Beter Bewegen zakte van 21 naar 18,  Bloemschikken van 54 naar 50 en de Leesgroep van 11 
naar 10 deelnemers. Kinderschmink en de taalcursussen Frans en Engels stonden ook op het 
programma, maar voor deze cursussen kwamen te weinig aanmeldingen binnen.  
In het seizoen 2016/2017 vonden ook geen kinderkooklessen of workshops plaats. 
De samenstelling van de Cursuswerkgroep bleef ongewijzigd. Wel waren er wat 
verschuivingen in de taken van de werkgroepsgroepsleden. 
 

8.2 Overig vormingswerk 
 Opnieuw was in dit kader de dialectavond de enige activiteit. Die kende op de eerste 
maandag in maart zo’n honderd bezoekers. 
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9. Financieel verslag 

9.1 Exploitatie De Trapkes 

    
Begroting 

 
Exploitatie 

 
Exploitatie 

  UITGAVEN 
  

2016 
 

2016 
 

2015 

    
  

 
  

 
  

40xx Agogisch Personeel (Loonstaat van Oers) 
  

  
 

66.596,70 
 

64.119,36 

4018 Ziekteverzuimverzekering (Agoog) 
  

  
 

3.968,19 
 

2.518,91 

 
ARIAN 

  
66.500,00 

 
70.564,89 

 
66.638,27 

    
  

 
  

 
  

40xx Salaris Beh.pers (Loonstaat van Oers) 
  

  
 

34.717,94 
 

39.825,15 

4018 Ziekteverzuimverzekering 
  

  
 

1.765,00 
 

1.120,57 

 
DINEKE 

  
  

 
36.482,94 

 
40.945,72 

    
  

 
  

 
  

40xx Salaris Huish.pers (Loonstaat van Oers) 
  

0,00 
 

11.254,00 
 

10.630,23 

4018 Ziekteverzuimverzekering 
  

  
 

489,19 
 

310,57 

 
JENNIE 

  
  

 
11.743,19 

 
10.940,80 

    
  

 
  

 
  

40xx Salaris Huish.pers (Looonstaat van Oers) 
  

  
 

6.866,76 
 

7.696,59 

 
Verschil (wordt veroorzaakt door pensioenpremie) 

  
  

 
-229,28 

 
447,89 

 
ELLY 

  
  

 
6.637,48 

 
8.144,48 

 
Totaal eigen beheerspersoneel in 2016 € 54.869,61 

  
55.000,00 

 
  

 
  

4004 WSW personeel 
  

16.000,00 
 

9.513,42 
 

13.438,59 

4006 Vrijwilligers 
  

12.000,00 
 

13.375,20 
 

11.727,97 

4011 Overige personeelskosten 
  

2.500,00 
 

1.489,23 
 

2.553,87 

4013 Overige verg. Personeel 
  

0,00 
 

215,80 
 

215,80 

4012 BNR loonadministratie 
  

1.500,00 
 

1.606,45 
 

1.774,40 

4015 Doorbelaste pers. Kst sportzaal 
  

-4.000,00 
 

-8.619,00 
 

-3.312,00 

4017 Werkgeversvereniging 
  

1.000,00 
 

1.045,65 
 

1.026,00 

40xx SUB TOTAAL PERSONEELSKOSTEN 
  

150.500,00 
 

144.055,25 
 

154.093,90 

4019 Ziekteverzuimverzekering: uitkering 
  

0,00 
 

-675,88 
 

-30.969,32 

40xx TOTALE PERSONEELSKOSTEN 
  

150.500,00 
 

143.379,37 
 

123.124,58 

 
   

  
  

 
  

 
  

4200/4205 Onderhoud inventaris/inrichting 
  

1.000,00 
 

26.531,35 
 

878,37 

4215 Verzekerings schade 
  

0,00 
 

0,00 
 

-50,18 

4220 Schoonmaakartikelen 
  

1.700,00 
 

1.675,95 
 

1.844,12 

4225 Overige reinigingskosten 
  

1.400,00 
 

1.739,47 
 

1.192,21 

4230 Electriciteit 
  

10.000,00 
 

9.750,54 
 

10.605,91 

4235 Gas 
  

12.000,00 
 

6.589,10 
 

15.757,72 

4240 Water 
  

280,00 
 

268,40 
 

344,85 

4246 Office Plus (tel/internet/tv) 
  

900,00 
 

855,79 
 

1043,99 

4250 Overige huisvestingkosten 
  

1.000,00 
 

1.318,70 
 

1.285,00 

4260 Belastingen/heffingen 
  

1.600,00 
 

1.702,46 
 

1.599,21 

4270 Verzekeringen 
  

1.300,00 
 

1.491,59 
 

1.195,55 

42xx TOTALE HUISVESTINGSKOSTEN 
  

31.180,00 
 

51.923,35 
 

35.696,75 

    
  

 
  

 
  

4500 Porti/vracht/bezorg kosten 
  

150,00 
 

130,67 
 

131,95 

4505 Kantoor 
  

650,00 
 

905,75 
 

917,66 

4506 ICT 
  

0,00 
 

5.000,00 
 

0,00 

4510 Bestuurskosten 
  

1.000,00 
 

1.126,25 
 

989,85 

4535 Bestuurders aansprakelijkheidsverz 
  

450,00 
 

388,88 
 

424,23 

4511 Vrijwilligers algemeen 
  

2.000,00 
 

3.163,51 
 

2.012,06 

4515 Documentatie/abonnementen 
  

900,00 
 

765,88 
 

919,78 

4521 Accountenz 
  

1.900,00 
 

1.491,16 
 

1.714,28 

4530 Representatie/Public relations 
  

1.500,00 
 

970,66 
 

1.448,69 

4540 Betalingsverschilen 
  

0,00 
 

-547,32 
 

-37,92 

4546 Afboeken voorraad 
  

0,00 
 

0,00 
 

50,69 

4550 Reis- en verblijfkosten 
  

0,00 
 

0,00 
 

29,23 

4599 Overige algemene organisatiekosten 
  

600,00 
 

704,88 
 

515,00 

4610 Bankkosten 
  

600,00 
 

421,47 
 

604,37 

4620 Bankrente 
  

-25,00 
 

-101,65 
 

-295,02 

4650 Niet verrekenbare BTW 
  

0,00 
 

2.792,74 
 

2.280,47 

46xx/45xx ALGEMENE ORGANISATIE KOSTEN + BANK 
  

9.725,00 
 

17.212,88 
 

11.705,32 
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Begroting 

 
Exploitatie 

 
Exploitatie 

    
2016 

 
2016 

 
2015 

    
  

 
  

 
  

0905 Jeugdraad  
  

350,00 
 

188,95 
 

435,55 

0906 Jeugdhonk 
  

1.750,00 
 

1.178,39 
 

966,02 

0907 Brugklassers 
  

  
 

0,00 
 

693,75 

0910 Algemeen jeugdwerk 
  

500,00 
 

267,51 
 

245,98 

0961 Brede School 
  

0,00 
 

0,00 
 

7,50 

 
Roefeldag 

  
100,00 

 
  

 
  

 
Straatspeeldag 

  
  

 
  

 
  

0923 Jeugddisco 
  

300,00 
 

-76,74 
 

-36,39 

0922 KinderVakantieWerk 
  

300,00 
 

  
 

  

0924 KinderVakantieWeek 
  

  
 

0,00 
 

176,03 

094x Naschoolse activiteiten 
  

1.000,00 
 

1.057,46 
 

394,55 

0935 Clubwerk 
  

400,00 
 

372,09 
 

526,17 

 
Muziekinstuif 

  
300,00 

 
300,00 

 
  

 
Totaal subsidie jeugd- en jongerenwerk 

  
5.000,00 

 
3.287,66 

 
3.409,16 

    
  

 
  

 
  

0950 Verenigingsraad 
  

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

0951 Wijken 
  

225,00 
 

306,10 
 

204,25 

0952 Buurtpreventie 
  

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

0953 Dorpshart 
  

100,00 
 

51,30 
 

11,50 

0954 Kerstparade 
  

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

0955 Cursuswerk Algemeen 
  

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

0956 Werkgroep Promotie Sprundel 
  

0,00 
 

423,90 
 

0,00 

0958 Rouwbezoekgroep 
  

0,00 
 

0,00 
 

-40,25 

0960/0970 Opbouwwerk Diversen  Onvoorzien 
  

300,00 
 

171,98 
 

33,00 

0961 Brede School 
  

  
 

36,80 
 

  

0962 Klusjesdienst 
  

  
 

-94,85 
 

200,75 

0965 Dialectavond / V&O 
  

0,00 
 

132,70 
 

56,70 

0967 Sixties 
  

100,00 
 

-187,58 
 

-74,18 

0968 WGZS Werkgroep Gebundelde Zorg 
  

  
 

807,95 
 

  

0971 Ouderenwerk 
  

225,00 
 

403,15 
 

931,30 

0974 Line-dance 
  

0,00 
 

0,00 
 

100,00 

0975 Studiekring ouderen 
  

50,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
Onvoorzien ouderenwerk 

  
  

 
  

 
  

 
Totaal overig subsidie activiteiten 

  
1.000,00 

 
2.051,45 

 
1.423,07 

    
- 

 
  

 
  

09xx Totaal subsidie activiteiten 
  

6.000,00 
 

5.339,11 
 

4.832,23 

    
  

 
  

 
  

  ONTVANGSTEN 
  

  
 

  
 

  

8000 Buffet ontvangsten Trapkes 

  

  

 

108.719,28 

 

89.232,19 

5000 Inkopen buffet Trapkes 
  

  
 

-34.445,51 
 

-28.763,97 

5010 Buffet kosten 

  

  

 

-1.853,69 

 

-1.645,12 

5011 Service abb. Kassa 
  

  
 

-460,00 
 

-460,00 

    
60.000,00 

 
71.960,08 

 
58.363,10 

8030 Opbrengst diversen 
  

0,00 
 

5.146,92 
 

1.368,11 

8020 Verhuur Trapkes 
  

26.000,00 
 

32.148,95 
 

27.641,28 

83xx Subsidie 
  

92.818,00 
 

104.818,00 
 

92.818,00 

 
Totale ontvangsten 

  
178.818,00 

 
214.073,95 

 
180.190,49 

    
  

 
  

 
  

 

Totale uitgaven 

  

197.405,00 

 

217.854,71 

 

175.358,88 

 
SALDO 

  
-18.587,00 

 
-3.780,76 

 
4.831,61 

      
  

 
  

9.2 Verklaring bij de cijfers 

We hebben 2016 afgesloten met een negatief saldo, maar dat is gecompenseerd door het 
overschot in 2015. Het valt op dat de ziekteverzuimverzekering t.o.v. 2015 flink is gestegen 
(oorzaak veel ziekteverzuim in 2015). 
Personeel WVS kostte in 2016 ruim 6,5 duizend euro minder door ziekte WVS-werknemers. 
Meer inzet van vrijwilligers, dus meer kosten vrijwilligers. Meer doorbelast aan sportzaal, 
omdat daar door ziekte WVS-medewerker een oproepkracht ingezet moest worden. 
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Bij onderhoud/investeringen  een post van € 7348,83 voor noodzakelijke verbetering 
geluidsinstallatie en (€ 1000,- ) en reserveringen voor verplaatsen afvoer koelingen (€ 7000,-) 
en aanschaf  tafels voor 1e verdieping (€ 10.000,-) opgenomen (voorzieningen hard nodig, 
maar we maar durfden die niet aan te schaffen voor we wisten dat er geld voor was). 
De inspanningen om het gasverbruik naar beneden te krijgen, hadden effect. 
Kosten belastingen/heffingen en verzekeringen stegen sterker dan verwacht. Voor 
vernieuwing van de vijf oude, trage computers, waarop niet alle nodige programma’s meer 
kunnen draaien, is € 5000,- gereserveerd. (Aanschaf pas mogelijk is er geld voor blijkt.) 
De kosten drukken bij jeugd- en jongerenwerk lukte, maar had een negatief effect, met 
name op de kooklessen voor de jeugd.  
De komst van de WGZS is oorzaak van overschrijding subsidiebudget ‘overige activiteiten’. 
De bar leverde € 12.000,- en de verhuur € 6000,- meer op dan begroot. 
Ter dekking begrotingsgat ontvangen van gemeente en Thuisvester elk eenmalig € 6000,-. 
De post ‘Opbrengst diversen’ ontstond door een andere manier van boekhouden en bestaat 
uit wat gebruikers betaalden voor elektriciteit (€ 171,25), water € (66,98), gebruik 
keukengerei (€ 317,89), kantoormaterialen/kopiëren (€ 367,93), voor hen gedane inkopen (€ 
2474,09) en bijdragen in cursus Sociale Hygiëne (€ 270,-), personeelskosten ((€ 1441,46),. 
  

9.3 Reserveringen 
Als er inventaris kapot gaat of versleten is moet er geld zijn voor reparatie of nieuw. Daarom 
moet voor gebruik betaald worden. De reserveringen per 31 december 2016, die zo 
ontstonden: keukenuitrusting € 1212,50, inventaris kookstudio € 1491,32, biljarts € 1056,51, 
bingospel € 636,76, evenementenkast € 1000,-, toneelverlichting € 427,10, 
geluidsapparatuur € 1200,44, beamers € 1305,04 en mobiele schermen € 80,-. 
Anderszins is gereserveerd ten behoeve van computers € 5000,-, resterenden MFA 
aanschaffingen € 17.000,-, groot onderhoud en inrichting € 16967,25. 
Ten behoeve van de volgende groepen was op 31-12-2016 in kas: personeel € 1667,51, A.S. 
Samen Sterk € 116,62, Open Mic Night € 487,11, Werkgroep Promotie Sprundel € 381,74. 
Voor speciale uitgaven, die door het bestuur bepaald worden, kwam in 2016 via 
rondleidingen € 906,56 en via de narrow casting kwam van sponsors € 2220,25 binnen. 

9.4  Financieel overzicht sportzaal  

    Ontv. 2015 Ontv. 2016 Uitg. 2015 Uitg. 2016 
Opbrengst verhuur  21.012,45 22.301,79 
Huur gemeente       6.810,00  6.966,50 
Salarissen                 10.133,48 12.864,21 
Schoonmaakartikelen       1.007,12      823,31 
Inrichting                 10,73           0,0 
Elektriciteit, gas en water      5.707,69    5290,32 
Telefoon en alarminstallatie          707,69       713,71 
Verzekeringen/belastingen/heffingen/diversen    1.571,66    1.537,85 
Subsidie sportzaal gemeente  4.936,92    5.894,11 
Totaal    25.948,37 28.195,90      25.948,37           28.195,90 
De tekorten, in 2015 € 4936,92 en in 2016 € 5894,11, worden door de gemeente gedekt. Er 
kwam meer binnen van verhuur. Het tekort steeg vooral door salarissen. Wegens ziekte van 
de medewerker van de WVS moest een half jaar lang een oproepkracht ingezet worden voor 
het schoonhouden van de zaal. 
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Bijlage 1: Doel werkwijze taken en kader 
 

Doel en werkwijze 
Het doel van Dorpswerk Sprundel is het sociaal-cultureel werk en de leefbaarheid in 
Sprundel in stand houden en bevorderen. Dat betreft het in stand houden en bevorderen 
van: 
- sociale samenhang, participatie en zorgen voor elkaar 
- prettig en veilig wonen 
- activiteiten  die in de plaatselijke samenleving gewenst worden 
- vrijwilligers en organisaties die activiteiten waaraan behoefte is (willen) realiseren 
- afstemming tussen de organisaties/activiteiten 
- samenwerking tussen de organisaties en tussen de mensen die de activiteiten 
gestalte geven. 
Dorpswerk Sprundel wil bereiken dat het sociaal-cultureel werk optimaal in de plaatselijke 
behoeften voorziet, dat de inwoners zich optimaal als uniek en sociaal wezen kunnen 
ontplooien, dat de mensen oog en zorg hebben voor elkaar en dat de inwoners er toe 
bijdragen dat het prettig wonen, leven en samenleven in het dorp is. 
Wat de samenwerking met professionele, maatschappelijke instellingen betreft kiest het 
Dorpswerk voor een overzichtelijke gebiedsgebonden aanpak waarin de werkers elkaar, de 
situatie(s) en de mensen kennen. 
Dorpswerk Sprundel signaleert aan welke activiteiten ter plaatse op sociaal-cultureel terrein 
behoefte is, schept voorwaarden en stimuleert dat die gewenste activiteiten kunnen 
plaatshebben, voert die zo nodig zelf activiteiten uit. Het Dorpswerk ondersteunt, wanneer 
nodig en gewenst, groepen en vrijwilligers die zelfstandig of met een grote mate van 
zelfstandigheid taken in het plaatselijk sociaal-cultureel werk verrichten of activiteiten 
ontwikkelen, exploiteert accommodaties ten behoeve van het sociaal-cultureel werk, 
bevordert maatschappelijke betrokkenheid en participatie, bestrijdt maatschappelijke 
problemen en doet al het overige dat bijdraagt aan haar doel. 
 

Taken in het kader van doelstelling 
Dorpswerk Sprundel: 
- draagt bij aan een levendige gemeenschap, waarin mensen oog hebben voor elkaar, 

en samen vorm geven aan het dorp en aan de leefbaarheid in het dorp. 
- beheert gemeenschapshuis en sportzaal waarin mensen samenkomen voor 

ontmoeting, ontspanning, beweging en educatie. 
Dorpswerk Sprundel brengt mensen en groepen samen, om samen: 
- te signaleren en onderzoeken wat er leeft en waaraan behoefte is 
- samen initiatieven te nemen en te ontplooien 
- samenwerking en afstemming te stimuleren 
- krachten in de samenleving optimaal ten dienste van die samenleving te benutten 
- participatie, c.q. meedenken en doen, te bevorderen. 
Dorpswerk Sprundel: 
- Bevordert en ondersteunt vrijwilligerswerk 
- Schept werk voor betaalde krachten, mensen met handicap (WVS) en in kader re-
integratie 
- Draagt er toe bij dat het aantrekkelijk leven, wonen en werken is in het dorp 
- Bevordert een positieve uitstraling van het dorp 
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- Wil voorkomen dat Sprundel een naamloos, c.q. een slaapdorp wordt. 
Werkzaamheden van Dorpswerk Sprundel: 
- Signaleren, onderzoeken en activeren 
- Initiëren, adviseren en ondersteunen 
- Verbinden, bemiddelen en coördineren 
- Faciliteren (door beheer dat ten dienste staat van activiteiten) 
- Uitvoeren van activiteiten waarin in de samenleving behoefte is en die door anderen 

niet opgepakt (kunnen) worden, o.a. voor jeugd, hulp/aandacht behoevende 
ouderen, mensen met beperking en alleenstaanden. 

 

Kader 
De activiteiten van Dorpswerk Sprundel vallen zowel binnen de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo) als het kader van de Visie 2030 die de gemeenteraad van Rucphen 
heeft vastgesteld. 
De gemeenteraad onderkent dat deze activiteiten van belang zijn. In het dorp worden de 
activiteiten ook als zinvol ervaren. 
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Bijlage 2: Organogram in 2016 
 

 
 

 

In 2016 veranderde het Netwerk voor Ouderen van naam. Het werd: Zorgnetwerk. Onder 
dat Zorgnetwerk is de werkgroep Gebundelde Zorg ontstaan. 
De werkgroepen onder de Verenigingsraad werden uitgebreid met Beleef Sprundel, 
Zeskamp en Nazomerfeest.  
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Bijlage 3: Vrijwilligers Dorpswerk  Sprundel per 31-12-2016 
 
In 2016 is de werkgroep kindervakantiewerk gestopt. De disco-groep stopte ook en er kwam 
een nieuwe jeugddisco-groep voor terug. De Werkgroep Promotie Sprundel werd de 
Stuurgroep Beleef Sprundel. De Werkgroep Gebundelde Zorg Sprundel ontstond. De 
werkgroep Jeugdhonk kreeg vorm. En dan waren er nog naamsveranderingen: Muziekinstuif 
werd Open Mic Night en Klachtencommissie werd Vertrouwenscommissie. In verscheidene 
commissies en werkgroepen gingen en/of kwamen er leden. 
In totaal tellen we nu 91 verschillende vrijwilligers. Verscheidenen zijn actief in meerdere 
groepen. 
 
A.S. Samen Sterk: Leiding: Sientje de Hoon, Toos Sprenkels, Joke Oomen, Mien Roovers. 
 
Barmedewerkers: Nel Ros, Jacqueline Raaymakers, Jacqueline van Oosterbosch, Elly Heeren, 
Dina Vermunt, Jan Boomaerts, Tini de Bruijn, Piet Frijters, Jos Heeren, Mat Quodbach, 
Richard van Boeckholtz, Ramon Fernandes, Piet van Oers en Frans Aarts. 
 
Bestuur: Christel Meijer (Cursuswerk), Nicojan Lazeroms (Verenigingsraad) Jan Wijnen 
(Zorgnetwerk), Annelies van Leeuwen (penningmeester), Kees van den Broek 
(personeelszaken), Kees Gommers (beheerszaken),Toon van de Sanden (secretaris), Adrie 
van Ginneken (voorzitter). De laatste vijf genoemde personen vormen het dagelijks bestuur.  
 
Buurtpreventie: Corine Roks en Adrie van Ginneken. 
 
Commissie Zorgnetwerk: Jan Wijnen, Christ de Jong, Kees v/d Broek, Toon v/d Sanden. 
 
Commissie Verenigingsraad: Nicojan Lazeroms, Cindy Heeren, Jac van Trijp en Willem 
Verwijmeren. 
 
Commissie Wijkenoverleg: Toon van de Sanden, Corné Verlind, Ton Pijlman, Cindy Heeren, 
Mark van Diemen. 
 
Activiteiten wijken: biljarten Jan Boomaerts, Henk Heeren en Jac de Hoon; darten Toine 
Talboom. 
 
Cursuswerkgroep Christel Meijer, Riet Boomaerts, Annie Gommers, Jeannette Aarts, Mien 
van den Broek, Petra Gommers, Mieke Nieuwenhuis, Anneke Niemeijer, Maaike de Hoon, 
Harry Vergouwen. 
 
Handwerken ouderen:  Ricky van den Maagdenberg 
 
Studiekring alleenstaande ouderen: Toon van de Sanden 
 
Jeugdhonk: Annelies Lauwerijssen, Maik de Weert, Marijn Lauwerijssen, Renske Rokx, Noa 
van Gils, Amber van de Reep en Steffi Lazeroms,  
 
Jeugdraadcommissie: Christel Meijer, Corien Rokx, Alexandra van Dijk. 
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Vertrouwenscommissie: Corina van Unen, Louis Warmoeskerken en Denie de Jong. 
 
Klusjesdienst: Ton Bergenhenegouwen, Bert de Bruijn, Kees v/d Broek, Cees van Oorschot, 
Jac Damen, Kees Koevoets en Hans Verdaasdonk. 
 
Open Mic Night: Geert Konings, Peter Lauwerijssen, Roel Boomaerts, Lars van Hulzen,  
Renske Rokx, en Werner van Nijnatten. 
 
We doen van alles club: Corina van Ginneken en Frank Roks. 
 
Rouwbezoekgroep: Tineke Wijnen, Wim Monden, Riet van den Bemd, Joke Verdaasdonk en 
Toon vd Sanden. 
 
Werkgroep Gebundelde Zorg Sprundel (WGZS): Ton Bergenhenegouwen, Leo Smits, Denie 
de Jong, Adrie van Ginneken, Toon van de Sanden, Corné Verlind en Jan Wijnen 
 
Naschoolse activiteiten: Anja Peeters (tekenen/schilderen)  
 
Diversen: Daniël de Bruijn (decoratie), Tom van de Lindeloof (systeembeheer), Ralf 
Warmoeskerken en Remco van Haperen (licht en geluid), Corry van den Broek (onderhoud 
biljarts), Ad van de Sande (administratie/ict), Wim van Oorschot, Alex Wagemakers. 
 
Jeugddisco: Claudia van Uunen, Joyce van Beers, Lonneke Buys, Angelique van den Broek, 
Alexandra van Dijck, Corien Aarts, Christel Meijer. 
 
Beleef Sprundel:  Jac van Trijp, Jan van den Broek, Ad Meijer, Kees Gommers, Toon van de 
Sanden, Adrie van Ginneken 
 
Zeskamp: Anne Jongenelen, Alex Wagemakers, Bram van Dorst, Celien Wirix, Corella Haast, 
Ineke van Oorschot, Wouke Rokx. 
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Bijlage 4: Huurtarievenlijst De Trapkes in 2016 
 

Tarievenlijst De Trapkes aangepast 1 juli 2016  
Alle tarieven zijn per uur, mits anders aangegeven. 
Sportzaal (incl. BTW)         € 17,95 
Kloosterlokaal (bij sportzaal)        € 10,00 
Beneden 
1. Spreekkamer (14 m2)       €   5,00 
2. Vergaderruimte groot (38 m2)      €   8,50 
3. Vergaderruimte klein (22 m2)       €   7,50 
4. Benedenzaal (97 m2)        € 12,50 
5. Atelier (51 m2)         € 10,00 
6. Jeugdhonk (97 m2)        € 10,00 
7. Kookstudio ( 47 m2) vanaf...     ` € 10,00 
Boven 
1. Podiumzaal (60 m2) (30 personen )     € 10,00 
2. Middenschip (120 m2)        € 15,00 
3. Kruiszaal (72 m2)         € 10,00 
4. Preekzaal (65 m2)         € 10,00 
Podiumzaal + Middenschip (175 m2)      € 20,00 
Middenschip + Kruiszaal (192 m2)       € 25,00 
Kruiszaal + Preekzaal (137 m2)       € 15,00 
Podiumzaal + Middenschip + Kruiszaal (244 m2)    € 30,00 
Middenschip + Kruiszaal + Preekzaal (257 m2)    € 30,00 
Podiumzaal + Middenschip + Kruiszaal + Preekzaal (308 m2)  € 40,00 
5. Zijbeuk Zuid (44 m2)        €   8,50 
6. Zijbeuk Noord (44 m2)        €   8,50 
 
Toneelverlichting (incl. krachtstroom):  per keer   € 25,00 
Set van lampen: (mobiel)    per dagdeel   € 10,00 
TV Scherm: (mobiel)     per dagdeel   € 10,00 
Geluidsinstallatie met microfoon(s):  per dagdeel   €   8,50 
Bingospel:      per dag    €   7,50 
keuken-uitrusting:     per dagdeel    € 10,00 
Losse geluidsinstallatie:   per keer of dag   € 35,00 
Gebruik losse beamer:   per keer   €   7,50 
Gebruik vaste beamer en scherm:  per keer   € 15,00 
Gebruik losse tv-schermen:   per keer   € 10,00 
Huur evenementenkast:   per keer              €100,00 
 
Algemene regels bij gebruik/huur De Trapkes. 
a) Bovenstaande tarieven gelden alleen voor sociaal-culturele en niet-commerciële 

(gesubsidieerde) educatieve groepen en instellingen. Bij commercieel gebruik, mits 
toegestaan, wordt een dubbel tarief in rekening gebracht.  

b) Bij jaarcontract kan op basis van de vastgestelde tarieven een vast huurbedrag 
overeengekomen worden. 

c)  Alles dat in een lokaal staat kan gebruikt worden.  
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d)  Alles dat in het gebouw door verhuurder/gebruiker, of door derden, tijdens het 
gebruik van ruimte(n) en inventaris tijdens of naar aanleiding van de huur verbruikt, 
vernield of beschadigd wordt, moet vergoed, c.q. betaald worden.  

e)  Kosten extra faciliteiten op aanvraag.  
f)  Als tevoren niet anders overeengekomen is, wordt per vergadering of repetitie 2,5 

uur in rekening gebracht en bij feestavonden 5 uur.  
g)  Extra werk door personeel voor klaarzetten of opruimen kost minimaal € 15,00 per 

half uur per werker. Een huurder kan zelf klaarzetten en opruimen op tijden die de 
overige activiteiten en het personeel schikken. In principe hoeft daarvoor geen extra 
 huur betaald te worden.  

h)  De huurtarieven gelden voor een kalenderjaar, maar voor lopende, seizoengebonden 
activiteiten wordt de huurberekening tijdens het seizoen niet gewijzigd, mits dit voor 
het seizoen bekendgemaakt is.  

i)  Vaste gebruikers kunnen voor een feestavond per jaar huurvrijstelling krijgen en ook 
bij activiteiten met een drankomzet van meer dan € 350,- per dagdeel kan vrijstelling 
van huur verleend worden. 
Incidentele gebruikers kunnen als de drankomzet minimaal € 500,- bedraagt 
huurvrijstelling krijgen. 

j)  Dorpswerk Sprundel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade 
of vermissing van eigendommen van de huurder/gebruiker die in haar ruimten 
achtergelaten worden. 

j)  Het gehuurde moet na de tijd van gebruik compleet en in staat van ontvangst worden 
opgeleverd, mits vooraf duidelijk een andere afspraak gemaakt is. 

k)  Bij verhuur moet duidelijk zijn voor welke activiteit de huurder de gehuurde lokaliteit 
en inventaris wil gebruiken. Zonder toestemming van de verhuurder mag aan het 
gebruik van het gehuurde geen andere bestemming gegeven worden. 

l)  Koffie, thee en drank mogen door de gebruikers/bezoekers niet meegebracht 
worden, maar dienen betrokken te worden via de bar. 

m)  Indien verhuurder of huurder/gebruiker van deze regels af willen wijken, dient dit 
tijdig vooraf overlegd te worden tussen verhuurder en huurder/gebruiker, c.q. hun 
representanten. 

 
Bijzondere regelingen m.b.t. consumpties en gebruik telefoon. 
Behoudens bij bijzondere activiteiten kosten koffie en thee per kop aan de bar € 1,10. Per 
kan, totaal verder zelf verzorgd, van acht kopjes € 6,40; van twaalf kopjes € 9,60 
Bij voorstellingen/evenementen kunnen de prijzen van koffie en thee, evenals de andere 
consumptieprijzen, eventueel in samenspraak met de organisatoren, aangepast worden.  
Voor bezoek, beroepskrachten en vrijwilligers, alleen wanneer er verband is met het werk, is 
koffie en thee gratis.  
Op overige consumpties kunnen gebruikende groepen bij zelf serveren, onder bepaalde 
voorwaarden en bij afspraak vooraf, tien procent korting krijgen.  
Tot slot 
Met vragen, op- of aanmerkingen aangaande het beheer van De Trapkes kan men terecht bij 
Dineke Verpaalen-Hermans, e-mail:  trapkes@dorpswerksprundel.nl 
en betreffende het plaatselijk sociaal cultureel werk kan men aankloppen bij Arian 
Schrauwen, e-mail: info@dorpswerksprundel.nl 
tel. De Trapkes 382889 
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Bijlage 5: Huurders 2016 
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Bijlage 6: Barprijzen 2016    

    

    
 
 
Behalve koffie/thee (inloopfunctie) houden we de barprijzen op het niveau van de 
plaatselijke horeca. De prijzen worden/zijn per 1-1-2017 verhoogd. 

 
   

    

    

 
 


