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Voorwoord 
 
Bij het schrijven van ons Werkplan 2017 hielden we rekening met de veranderingen in het sociaal 
domein, de toekomst visie 2030 van de gemeente en haar bezuinigingen op de subsidie voor het 
sociaal-cultureel werk. Dat het geen gemakkelijk jaar zou worden stond vast, want grote 
veranderingen realiseren kan niet van vandaag op morgen en levert problemen op. Bovendien waren 
de problemen door verhuizing naar het grotere dorpshuis nog niet onder controle. 
 
De transitie betreffende het inhoudelijke van het werk gaf nog de minste problemen. We hadden 
onze visie eind 2015 bijgesteld en werken al vele jaren vraaggericht, bottom up, dienstverlenend, 
dichtbij en zoveel mogelijk samen. Wel gingen we nog meer nadruk leggen op het activeren van 
menskracht, op het bevorderen van eigen verantwoordelijkheid in leven en samenleven, op 
samenwerking en afstemming tussen individuen en tussen groepen/organisaties. 
 
De transities, die namen kregen als Kanteling en WMO 2015, bevestigden dat ons werkterrein groter 
is dan sociaal-cultureel activiteiten en het runnen van een dorpshuis en een sportzaal. Onze 
doelstelling geeft aan dat wij ons daarnaast breed inzetten voor de leefbaarheid in het dorp. Te 
denken daarbij aan sociale samenhang, veiligheid, zorg, inrichting van het dorp, prettig wonen en 
werken. Eind 2016 veranderde ‘SKW’ dan ook in ‘Dorpswerk’ en ‘cultureel werker’ in ‘dorpswerker’. 
 
Wij gaan uit van de wensen en behoeften van de inwoners, stimuleren in deze zelfredzaamheid en 
bevorderen samenwerking en afstemming. 
In april 2017 is gestart met een speciaal project onder 55-plussers: ‘’inventarisatie van behoefte in 
Sprundel omtrent wonen, zorg en welzijn’’. Vraaggericht werken krijgt verder vooral inhoud via de 
brede worteling van onze instelling in de samenleving (zie het organogram bijlage 2, op blz. 23). 
 
De transities leidden naar een bredere taakopvatting en onze activiteiten breidden zich uit. Sinds de 
ingebruikname van het groter dorpshuis is er voor beheer veel meer menskracht nodig. Gelukkig 
kent het Dorpswerk een groot aantal vrijwilligers al nam dat iets af (zie bijlage 3 op blz. 24).  
Het hakt er in dat door bezuinigingen van de gemeente de dorpswerker sinds 1-1-2017 niet meer 
fulltime, maar voor 0,7 fte beschikbaar is (exclusief 0,1 fte voor een speciaal project). 
Allerlei lapmiddelen, die niet vol te houden zijn, hielden het beheer in 2017 enigszins op peil. 
  
Meer activiteiten en meer vrijwilligers vragen om meer professionele ondersteuning van de 
dorpswerker, de professional die kennis en knowhow heeft om wensen en behoeften te signaleren 
en op te pakken, zelfredzaamheid te stimuleren en samenwerking en afstemming te bevorderen. 
Hoe minder de dorpswerker aanwezig is, hoe minder die kennis en knowhow doorgegeven kan 
worden, hoe minder kwaliteit, c.q. gewenst resultaat.  
De organisatie van het beheer moet in 2018 aangepakt worden. Om goed te kunnen werken is er 
minimaal een halftime professionele beheerder bij nodig. 
 
Bezuinigingen op de subsidie, al jaren geen indexering van de subsidie en de gemeente geeft niet aan 
welke taken volgens haar niet tot onze competentie behoren, c.q. welk werk van ons zij niet relevant 
vindt en niet meer wil subsidiëren. Het maakt ons weleens moedeloos, geeft het gevoel dat we op 
een doodlopende weg zitten. 
 
Naast veranderingen en vernieuwingen bleven ook een aantal zaken en activiteiten in 2017 (vrijwel) 
onveranderd en belangrijk. Het geheel wordt op de volgende bladzijden geschetst. Vragen en 
opmerkingen daarbij horen wij graag. 
 
Sprundel, juni 2018     Bestuur Stichting Dorpswerk Sprundel 
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1. Vernieuwing 
 
Zoals in het voorwoord aangehaald is er op het gebied van welzijn, wonen en zorg de laatste paar 
jaar veel veranderd en in beweging. De transitie vraagt niet alleen ons, maar ook aan andere 
maatschappelijke organisaties en gemeenten om anders te gaan werken. Visie 2030 van de 
gemeente Rucphen geeft aan dat overgestapt gaat worden naar overheidsparticipatie. De gemeente 
gaat fungeren als regisseur, maakt beste krachten los bij de spelers (burgers) en faciliteert. In 2017 
hebben we een rolverandering van onze gemeente al mogen ervaren. Wethouders en ambtenaren 
waren gesprekspartners als mensen/groepen op het maatschappelijk vlak ideeën of problemen 
hadden. Hoewel niet officieel, wij fungeerden wij bij diverse overleggen bij- en met de gemeente als 
dorpsraad.  Onze plaatselijke instelling, van en dichtbij mensen, blijkt voor ‘tweedelijns’ en/of 
bovenplaatselijke maatschappelijke instellingen’ – o.a. GGD, GGZ, Mantelzorg, politie, wijkzuster – 
van waarde, zowel door onze activiteiten als in contacten. Er zijn contacten gelegd met 
Vluchtelingenwerk om tot activiteiten met en voor statushouders te komen. Immers, ook 
statushouders horen bij de Sprundelse gemeenschap waarvoor wij ons inzetten. 
 
 

2. Organisatie 

2.1 Doel, werkwijze, taken en kader 
Doelstelling, werkwijze, taken en kader waren in 2017 zoals in het in ons werkplan 2017 bij de 
subsidieaanvraag 2017 beschreven. Zie bijlage 1, blz. 21. 

2.2 Management 
In 2016 was al gebleken dat we een veelomvattend bedrijf geworden zijn. Ervaren werd dat we het 
met de mankracht en middelen, die ons dat jaar ter beschikking stonden, niet blijven redden. Met 
name in de beheersfeer werd een manager gemist. 
Het probleem werd met ingang van 2017 nog nijpender, omdat we 0,3 fte van de welzijnswerker in 
moesten leveren. De welzijnswerker, van oudsher tevens projectleider, kon die combinatie in de 
gegeven omstandigheden niet volhouden, zijn taak-functieomschrijving werd aangepast.  De 
vrijwilligers die nu de kar trekken kunnen en willen dit in deze mate niet blijven doen en het werkt 
ook niet goed. 

2.3 Bestuur 
Regulier vergaderde in 2017 het algemeen bestuur vijf keer.  Het dagelijks bestuur zag zoveel zaken 
op zich afkomen dat het in 2017 wekelijks bijeenkwam om de lopende zaken en problemen te 
bespreken. Verslagen van die wekelijkse bijeenkomsten gingen naar alle bestuursleden, die daarop 
konden reageren. De meest relevante zaken kwamen op de vergaderingen van algemeen bestuur 
terug, daar werden de belangrijke besluiten genomen. 
Alle vergaderingen binnen de stichting zijn – voor zover het niet over personen gaat – openbaar. Op 
de jaarvergadering is aan de burgers verantwoording afgelegd over de afgelopen periode en kwamen 
de plannen voor 2018 aan de orde. 
Aan de hand van stellingen en vragen over de diverse uitvoeringsorganen werd door de deelnemers 
in groepjes gedebatteerd en werden de uitkomsten plenair besproken. Door de inbreng van de 45 
aanwezigen ontstond een levendig debat waaruit een aantal goede suggesties kwamen om mee aan 
de slag te gaan. Het betreft materiële zaken zoals bijvoorbeeld de verkeerssituatie op het 
Kloosterplein als ook immateriële zaken zoals eenzaamheid in Sprundel.  
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Bij de bestuursverkiezing waren Christel Meijer (Cursuswerk), Kees van den Broek (personeel), Toon 
van de Sanden (vrijwilligers) en Jan Wijnen (Zorgnetwerk) periodiek aftredend en herkiesbaar. Allen 
zijn herkozen.  
Bestuur, uitvoeringsorganen en leden daarvan stonden, zoals gebruikelijk, het hele jaar open voor 
vragen, suggesties en op- en aanmerkingen. 
Jeugdraad en Wijkenoverleg zijn uitgenodigd om in hun vacatures in het bestuur te voorzien. 
Ondertussen houdt Christel Meijer, bestuurslid Cursuswerk, contact met het jeugd- en jongerenwerk 
en Toon van de Sanden, bestuurslid vrijwilligers, met het Wijkenoverleg. 
Om de ontwikkelingen in het werk te volgen hebben we vakbladen, maar ook bezochten 
bestuursleden bijeenkomsten van de Vereniging van Kleine Kernen.  

2.4 Netwerk  

Via bestuur, uitvoeringsorganen en werkgroepen bleef de stichting diep geworteld in de plaatselijke 
samenleving (zie organogram blz. 23). Belangrijk doel van dat netwerk was ook in 2017: signaleren 
van- en inspelen op behoeften op plaatselijk sociaal, cultureel en maatschappelijk terrein. 
Een hoofdtaak van de uitvoeringsorganen Jeugdraad, Zorgnetwerk, Verenigingsraad en 
Wijkenoverleg bleef 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 in het plaatselijk sociaal domein optimaal te benutten, ten 
dienste van de samenleving en de inwoners. 
In Jeugdraad, Zorgnetwerk, Verenigingsraad en Wijkenoverleg had verder uitwisseling van ervaringen 
en informatie plaats en deze organen kwamen op voor de belangen van de clubs en organisaties die 
er in vertegenwoordigd zijn, alsmede hun doelgroep in het algemeen. 
 
 

3. Krachten accommodaties en middelen 

3.1 Vrijwilligers en stagiaires 
Door enorme inzet van vele vrijwilligers bruiste de Trapkes van de activiteiten. Maar ook daarbuiten 
vonden vele activiteiten en evenementen, georganiseerd vanuit het Dorpswerk , plaats. Het aantal 
vrijwilligers bleef in 2017 ongeveer gelijk. In januari 2017 bedroeg het aantal vaste vrijwilligers 107, in 
december 2017 waren er 103 vrijwilligers actief binnen het Dorpswerk. (zie overzicht bijlage 3,op blz. 
24). Het vrijwilligersbeleid van de stichting is helder, ligt vast in een notitie. Op jaarvergadering 2017, 
28 juni, werden de volgende jubilerende vrijwilligers gehuldigd: 
- 12 ½ jaar: Christel Meijer, Petra Gommers, Jos Heeren en Harry Vergouwen 
- 25jaar: Kees van den Broek. 
In 2017 was de jaarlijkse vrijwilligersavond gecombineerd met de jaarvergadering. De volgende 
lustrumvrijwilligers ontvingen een attentie: voor vijf jaar: Corine Roks, Ton Bergenhenegouwen, Tiny 
de Bruijn, Geerst Konings en Mat Quodbach; voor 10 jaar: Annelies van Leeuwen; voor 30 jaar Denie 
de Jong. 
Door het jaar heen hebben enkele leerlingen van Munnikenheidecollege, KSE en Kameleon bij  
Dorpswerk Sprundel een maatschappelijke stage gedaan, per leerling variërend tussen 20 en 30 uren. 

3.2 Professionele krachten beheer 
Dineke Verpaalen werkte als beheerder/conciërge 25 uur per week in De Trapkes en daarnaast 2 uur 
per week ten behoeve van de sportzaal. 
Huishoudelijk medewerker Jennie Konings was 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. 
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Vanuit het Werkvoorzieningsschap (WVS)was Anja Konings 24 uur per week administratief 
medewerker. 
Kees Koevoets, ook gedetacheerd door het WVS, was tot september 18, daarna wegens leeftijd 10,8  
per week onderhoudsman in De Trapkes (de andere 18 uur per week werkt hij als beheerder van de 
sportzaal). 
16 uur per week was Diana Lauwen vanuit het WVS gedetacheerd, maar ze verbleef helaas het hele 
jaar in de ziektewet.  
Via het re-integratiehuis was Marianne van der Made 9 uur per week huishoudelijk medewerker en 
Mohsen Ahmadi 6 uur assistent-onderhoudsman. 
Incidenteel werd Olivia de Koning, van LiVi Objectenbeheer, ingehuurd om de reguliere 
beheerder/conciërge te ontlasten. 
De additionele krachten en vrijwilligers worden door de vaste krachten begeleid. 

3.3 Dorpswerker 

Met de naamsverandering in 2016 van SKW Sprundel naar Dorpswerk Sprundel is ook de functie van 
welzijnswerker breder getrokken en veranderd in dorpswerker. In 2017 is de dorpswerker door 
bezuinigingen een dag minder beschikbaar voor Dorpswerk Sprundel. Dit betekent dat een gedeelte 
van zijn taken niet meer door hem uitgevoerd kan worden. De taak als projectleider is 
noodgedwongen komen te vervallen. Zijn aandachtspunten zijn met name gericht op de jeugd en op 
wonen, zorg en welzijn.  
Los van in Werkplan 2017 opgenomen werkzaamheden kreeg de stichting subsidie voor het WGZS-
project ‘’inventarisatie van behoefte in Sprundel omtrent wonen, zorg en welzijn’’.  Dankzij die 
subsidie kon de dorpswerker van april 2017 tot april 2018  gemiddeld 3,6 per week extra ingezet voor 
het project. Dit project was eind 2017 nog lopende. Het houdt in een enquête, gegevens verzamelen 
en gegevens verstrekken, per wijk onder 55-plussers en het vormen van een zorggroepje per wijk.  
In principe staat de dorpswerker, wanneer nodig en gewenst, ten dienste van alle organisaties en 
vrijwilligers in het plaatselijk sociaal, cultureel 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 2017 geformuleerd is. Door zijn deskundigheid weet hij de vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties extra tools, informatie en advies te geven. Daarnaast is hij een vraagbaak 
voor professionele hulpverleners (wijkzuster, wijkagent, BOA, GGZ, maatschappelijk werk, 
mantelzorg, werkplein, Accessio, enz.). Het blijft 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 de dorpswerker met het bestuur en eens per week met een 
bestuurslid zijn werkzaamheden. 

3.4 Accommodatie 
Om de energiekosten te verminderen zijn diverse maatregelen getroffen en is overgestapt naar een 
andere energieleverancier. Een en ander heeft resultaat gehad.  Hoewel de meeste kinderziekten nu 
uit het gebouw verdwenen zijn kostte het in 2017 nog veel tijd van bestuur en technisch beheer om 
zaken wat betreft klimaatbeheersing en geluid  goed geregeld te krijgen. Vele malen is de installateur 
langs geweest om installaties opnieuw in te regelen omdat ze (nog) niet naar behoren 
functioneerden. 
Er zijn drie bijeenkomsten geweest waarop personeel, vrijwilligers gebruikers geïnstrueerd werden 
over wat te doen bij calamiteiten. 
Het gebruik van de sportzaal is in 2017 iets minder geworden, omdat majorettegroep Estrella’s 
stopte en Archida een uur minder per week minder bijeen kwam.  
Het gebruik van De Trapkes, en daarmee de huuropbrengst is gegroeid. De gebruikers van De 
Trapkes in 2017 zijn te vinden  bijlage 5 (blz. 27)  
Voor de huurtarieven in 2017: zie bijlage 4 op bladzijde 26;  de bartarieven worden vermeld in bijlage 
6 op pagina 28. 
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3.5 Geld 

Financiën hebben ook in 2017 de nodige hoofdbrekens gekost. Hoe de eindjes financieel 
verantwoord aan elkaar knopen? Zoals in paragraaf 3.3. gemeld moest de dorpswerker 
(welzijnswerker) uit financieel oogpunt per 1-1-2017 voor 20% ontslagen worden en voortaan 10% 
van zijn tijd voor SKW Schijf gaan werken. Niet verwonderlijk dat de dorpswerker, die 30% werktijd 
inleverde, geen tijd had voor een nieuw project. Echter, dankzij een projectsubsidie, waardoor de 
dorpswerker een jaar lang een dagdeel per week extra betaald kon worden, startte in april 2017 toch 
het project : ‘’inventarisatie van behoefte in Sprundel omtrent wonen, zorg en welzijn’’.   
Wat betreft de personele inzet van beheer en schoonmaak is dringend versterking gewenst, doch die 
kan niet plaatsvinden zonder ergens anders te snijden, maar waar? 
De subsidie is al jaren niet meer geïndexeerd terwijl de prijzen van vaste lasten en energie wel 
gestegen zijn. We hebben een aantal grotere bijeenkomsten gehad, zoals de uitreiking van de 
Brabantse Cultuurprijs, maar financieel gezien leverde dit geen gewin op. In de loop van het jaar liet 
de gemeente weten dat bij activiteiten die in het dorpshuis plaatshadden ook voor een lunch gezorgd 
mocht worden. Dit en een aangelegd terrasje, leveren niet veel op, maar alle beetjes helpen. De 
opbrengst van de vele rondleidingen, die door vrijwilligers uitgevoerd werden, is een reservering 
voor niet begrote uitgaven. We kunnen zo, en dat is soms nodig in ons werk, snel inspelen op 
bepaalde vragen/behoefte. 
Het exploitatieoverzicht 2017 is te vinden op bladzijde 16 (hoofdstuk 10). 
 
  

4. Openstelling 
Elke werkdag is De Trapkes ’s morgen van 9.00 tot 12.00uur,  ’s middags van 13.00 tot 16.30 uur en ’s 
avonds van 18.30 tot 23.00 uur open. Iedereen mag dan binnen. Overdag wordt daar het meest 
gebruik van gemaakt door 55-plussers, om elkaar te ontmoeten, te buurten en ontspannende 
activiteiten. Doordat ouderen langer thuis (moeten) 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 zo’n 35 bezoekers.  
In het weekend is de foyer alleen open als er in het dorpshuis iets anders te doen is. In 2017 is, nadat 
daarom gevraagd werd, gestart met extra activiteiten op zondagmiddag: films en een 
boekpresentatie. Dat was een succes, met name ouderen en alleenstaanden blijken behoefte te 
hebben aan activiteit en ontmoeting op zondag, vooral in de wintertijd. 
 
 

5. Vormings- en ontwikkelingswerk 

5.1 Cursussen 
Het cursuswerk kende in seizoen 2017/2018 totaal 23 cursussen: Gym, Pilates, Bloemschikken (4), 
Leesgroep, Spaans, Italiaans, Yoga (2) en Koken (12). Voor Engels, Frans, Duits en Tekenen/Schilderen 
was in het voorbije seizoen onvoldoende belangstelling. Het cursusseizoen werd met een positief 
saldo afgesloten.  

5.2 Overig vorming- en ontwikkelingswerk 
Dit bleef in 2017 beperkt tot een dialectavond. 
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6. Jeugd- en jongerenwerk 

6.1 Jeugdraad 
De hele jeugdraad – commissie en vertegenwoordigers van SV Sprundel, Scouting, Carmencita, 
Estrella’s, basisschool Vinkenbos, oudercommissie basisschool, naschoolse activiteiten, Open Mic 
Night – kwam in 2017 drie keer bij elkaar. Een tweetal vergaderingen in het najaar is komen te 
vervallen. De eerste maal omdat er veel afmeldingen waren, de tweede keer omdat er door drukte 
van de activiteiten bij de leden van de jeugdraad geen passende datum gevonden kon worden. Alles 
wat in het plaatselijk jeugd- en jongerenwerk van belang en actueel is passeert op de 
jeugdraadvergaderingen de revue. Tussendoor had de jeugdraadcommissie verscheidene keren 
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. De 
jeugdraadcommissie is onderbezet, kent 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). 
In samenwerking met de Verenigingsraad is er in de vorstperiode begin 2017 een “sprundelse 
Schetsbaon” gemaakt op het Kloosterplein. Dit tot groot plezier van de kinderen maar zeer zeker ook 
van hun ouders, opa’s en oma’s. De mensen van de Verenigingsraad zorgden voor de aanleg en 
onderhoud van de baan, de mensen van de Jeugdraadcommissie zorgende voor de koek en zopie en 
hielden mee toezicht op de baan. De gemaakte kosten voor de “schetsboan” werden gefinancierd uit 
de opbrengst van de koek en zopie. 

6.2 Brede School 
Aan het begin van het schooljaar presenteerden  de brede-schoolpartners bieb, Kober en Dorpswerk 
zich gezamenlijk tijdens een informatiemarkt op de basisschool. De kinderen leidden daarbij hun 
ouders rond en dat was een succes. Op basisschool Vinkenbos kan men altijd zinvolle 
jeugdactiviteiten promoten, via folders, de nieuwsbrief van school en/of een praatje in de klas. 
Vanwege de opgelegde bezuinigingen is de rol van kartrekker van het Brede Schooloverleg door de 
dorpswerker uit zijn takenpakket verdwenen. Goede contacten met school zijn in 2017 wel 
gecontinueerd. 

6.3 Naschoolse activiteiten 

12 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 14 kinderen hadden Els en Anja het bijzonder druk, maar de kinderen vinden het 
leuk en hun resultaten mogen er zijn.  In het schooljaar 2016-2017 startte sport en spel voor de 
bovenbouw. Deze activiteit werd verzorgd door Sprundelse studenten met een sport pedagogische 
achtergrond. Maar doordat deze studenten vanwege stage of door het vinden van een vaste baan 
geen les meer konden geven moesten we, tot teleurstelling van de deelnemers, eind 2017 deze 
activiteit beëindigen. We hebben nog geen ouders bereid gevonden voor een werkgroep om de 
naschoolse activiteiten te begeleiden. Wel is er een vrijwilliger die bij de gym voor de onderbouw 
hand- en spandiensten verleent. 

6.4 Jeugddisco’s 
In 2017 waren er zes disco’s voor de basisschooljeugd met wisselende opkomst: met carnaval 100, op 
de Koningsdisco 20, op de Summerparty 24, bij Back to School 23, met Halloween 22 en op het 
Kerstgala 21 kinderen. 
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6.5 We doen van alles club 

Deze club op de maandagavonden kende in 2017  12 deelnemers. De twee vrijwilligers hadden het er 
druk mee, want er zijn verscheidene kinderen bij met een rugzakje, die bij andere clubs uit de boot 
vallen. Gelukkig kregen zij wat hulp van een aantal jeugdige maatschappelijke stagiaires. Op 
verschillende manieren leuk samen bezig zijn staat in de club voorop. Het programma, mede door de 
jeugd samengesteld, is dan ook zeer gevarieerd. 

6.6 Open Mic Night 
Op het eind van 2017 telde de Open Mic Night  een vaste kern van viertal jongeren. Zij vormen 
samen een bandje. Door het wegvallen van Geert Konings als muzikaal ondersteuner  en het gebrek 
aan muzikaal didactische vaardigheden bij de jongeren zelf is het begeleiden van heel jeugdige 
muzikanten op een zeer laag pitje komen te staan.  Een Sprundelse student aan een muziekopleiding 
in Tilburg begeleidt sinds het najaar van 2017 twee beginnende bandjes. Zelf heeft hij voorheen ook 
deel genomen aan de Open Mic Night. 

6.7 Outreachend jongerenwerk 
Er kwamen in 2017 geen signalen binnen van dat daar echt behoefte aan was. 

6.8 Roefeldag 
Zo’n 30 kinderen gingen op 8 april een middag roefelen. Bij zes bedrijven mochten ze achter de 
schermen kijken en hier en daar zelf iets doen:  Brandweer, 1000-Klapper, Astrids Ateljeeke, M.J. 
Oomen, pluimveebedrijf Goetstouwers en molen de Hoop. Ook de begeleidende ouders vonden het 
leuk en interessant. Het vervoer van de kinderen van en naar de bedrijven werd verzorgd door 
vrijwilligers in door taxibedrijf de Groen gratis beschikbaar gestelde busjes en door de 
BoodschappenPlusbus. 

6.9 Buitenspeeldag 
De straatspeeldag is omgedoopt tot buitenspeeldag. Op 14 juni kwamen er een zestigtal meisjes en 
jongens op af. Zij deden op en bij het Kloosterplein allerlei spelletjes: voetbal, hockey, 
waterspelletjes, hindernisbaan, enzovoort. 

6.10 Sprundel got talent 
Twintig acts, door een kleine honderd jeugdigen, 7 oktober bij Sprundel got Talent. Veel dansjes, 
maar onder meer ook twee optredens met instrumenten en zang en zelfs een act met honden. Er 
werd zowel een middag- als avondvoorstelling gegeven. De presentatie was in handen van kinderen 
uit groep 8. 

6.11 Jeugdhonk 
In 2017 waren er twee groepen in het jeugdhonk, om de week een groep brugklassers en een groep 
2e/3e jaar voortgezet onderwerp. In juni en juli mocht groep 8 van de basisschool ook komen. Toen 
werden de brugklassers en 2e/3e  jaar voortgezet onderwijs 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 jaar voortgezet onderwijs (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, blijven elkaar ontmoeten. Gehoopt wordt 
dat mede daardoor toekomstig kader voor het plaatselijk gemeenschapsleven ontstaat. Met de 
vrijwilligers van jeugdhonk en Open Mic Night hebbende leden van de jeugdraadcommissie voor de 
zomervakantie een escaperoom bezocht om de saamhorigheid onder de jonge vrijwilligers te 
bevorderen en als dank voor hun inzet in het afgelopen jaar. 
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7. Zorg 

7.1 Zorgnetwerk 
Het Zorgnetwerk bestond in 2017 uit afgevaardigden van de volgende vrijwilligers- en professionele 
organisaties: KBO Sprundel, Zonnebloem, Welzijnsgroep, Rouwbezoekgroep, Wijkenoverleg, 
Steunpunt voor Ouderen, Maatschappelijk werk Traverse, Mantelzorgsteunpunt, Pastoraat, 
Gemeente, GGZ en Dorpswerk Sprundel. Het Netwerk komt 3 keer per jaar bijeen en daarnaast de 
commissie van het Zorgnetwerk 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 en zorgbehoevenden, signaleert, onderzoekt, 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 2017 
duidelijk versterkt. KBO, Steunpunt Ouderen en Dorpswerk verzorgden de viering van de jaarlijkse 
Ouderendag weer met informatie en entertainment. 
De dorpswerker richt zich op informatie verzamelen en geven, contacten leggen en alles wat 
bijdraagt aan optimalisering van ouderenwerk en de nodige zorg en aandacht. 

7.2 Klusjesdienst 

Op de vanuit het Netwerk samen met de KBO gestarte klusjesdienst kan iedere behoeftige 
Sprundelaar een beroep doen. De Klusjesdienst verricht kleine klussen in en om het huis en zorgt 
indien nodig voor vervoer, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis of voor een boodschap. Het  idee leeft 
om ook te komen tot een ‘fiksclub’ waar mensen voor kleine reparaties terecht kunnen en er worden 
buddy’s gezocht om met mensen, die dat niet meer alleen kunnen te gaan wandelen, fietsen of 
eventueel boodschappen te doen. Langzaam maar zeker wisten meer mensen in 2017 de weg naar 
de Klusjesdienst te vinden en gingen er steeds gebruik van maken. 

7.3 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 vanuit het Zorgnetwerk en het 
Wijkenoverleg de Werkgroep Gebundelde Zorg Sprundel opgericht. Deze 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 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 de55-plussers te 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 in 2016 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 was  het 
de bedoeling om in 2017 in iedere andere wijk een zorggroepje van de grond te krijgen en een 
enquête plaats te laten vinden. Hiervoor is van april 2017 tot en met april 2018 een separate 
projectsubsidie aan gevraagd die door de gemeente gehonoreerd werd. Er konden geen stagiaires 
gevonden worden, de welzijnswerker was enkele weken ziek, de grootste wijkvereniging haakte af, 
vrijwilligers vinden viel tegen, achter de adressen komen van 55-plussers bleek in de dorpskom 
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moeilijker dan gedacht en door de enquête kwam er direct al meer werk, vragen om informatie en 
activiteiten. Zodoende zag het er eind 2017 naar uit dat het project niet april 2018 klaar zou zijn. 
Het vormen van een kleinschalige woonvoorziening voor ouderen in “De Parel” liep op niets uit 
omdat uiteindelijk de inzet van vereniging De Parel om de appartementen geheel bewoond te 
krijgen, door jongeren met een autistische beperking, toch lukte. Daarna is gekeken naar 
mogelijkheden voor een woon-zorgcomplex elders in het dorp. De voorkeur gaat uit naar de locatie 
boerderij Ros. Met de gemeente en zorginstelling Avoord zijn hieromtrent verkennende gesprekken 
gevoerd. Verder heeft de WGZS  zich onder meer, samen met KBO, beziggehouden met de perikelen 
rond het openbaar vervoer in Sprundel. 

7.4 Praktijklab ‘Het nieuwe ontmoeten’ 

Landelijk en provinciaal kwam er veel aandacht voor eenzaamheid. De provincie vroeg aan de 
Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant om een pilotproject ter bestrijding van eenzaamheid op te 
zetten, één in een stad en één in een dorp in West-Brabant. Dorpswerk Sprundel werd gevraagd en 
was bereid daaraan mee te werken. Op 14 december 2017 was er een eerste bijeenkomst. Toen 
kwam een deskundige vertellen over eenzaamheid, hoe het ontstaat en welke gevolgen het heeft en 
kan hebben. Dat maakte diepe indruk bij de 28 aanwezigen. Het vormde de start van het Praktijklab 
dat verder in 2018  gestalte zou krijgen. 

7.5 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 dorpswerker is 
soms troubleshooter en begeleidt, zo nodig, de vrijwilliger. 

7.6 Alleenstaandensoos Samen Sterk 
In 2017 is het aantal leden, dat in 2016 daalde van 30 naar 17, naar 20 gestegen. Het is een 
gemêleerd gezelschap qua leeftijd en interesse.  Activiteiten voor alle leden aantrekkelijk maken valt 
niet mee. In de loop der jaren is de mobiliteit van de dames een stuk minder geworden zodat er bij 
uitstapjes het nodige regelwerk qua vervoer gewenst is. Belangrijkste is dat de vrouwen die hun 
partner verloren hebben, als ervaringsdeskundigen, elkaar tot steun zijn. Naast de maandelijkse 
bijeenkomsten zien we leden onderling, naar gelang hun interesse, tot activiteiten komen. 
Ondersteuning van de leiding door de dorpswerker blijkt regelmatig nodig. 

7.7 Rouwbezoekgroep 
De rouwbezoekgroep is van parochie en Dorpswerk samen. Als bekend is dat iemand in Sprundel 
overleden is, wordt aan de partner, of een andere zeer nauwe betrokkene, rouwbezoek aangeboden. 
Ongeveer een-derde  maakt er gebruik van De zes vrijwilligers, die dankbaar werk verrichten, worden 
door een pastor begeleid. Het Dorpswerk verleent de nodige organisatorische faciliteiten en  de 
kosten werden in 2017 gedragen door Caritas. 

7.8 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 
Zorgnetwerk, door het SKW (Dorpswerk) en het Steunpunt voor Ouderen samen, is opgezet. Twaalf 
ouderen kwamen in 2017 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. De 
vrijwilliger in het najaar van 2017 afscheid genomen van de Studiekring en het overgedragen aan een 
nieuwe vrijwilliger. 
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8. Gemeenschapsactiviteit en verenigingen 

8.1 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. 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 welzijnswerker 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. De Verenigingsraad beheert het led-display 
buiten bij het dorpshuis. En via de Verenigingsraad wordt de plaatselijke activiteitenkalender 
bijgehouden op dorpswerksprundel.nl. 

8.2 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 2017 ongeveer 360 personen op af. Samenwerking en activiteit dragen bij tot de sociale 
cohesie in het dorp. Nieuw dit jaar was de Nieuwjaarsduik. Op het Kloosterplein was een zwembad 
met glijbaan opgesteld waar enkele dapperen de kou trotseerden en een frisse duik namen. 
Bedoeling van de Nieuwjaarsduik was om ook meer jeugd bij de nieuwjaarsreceptie te betrekken. 
Helaas bleef de deelname van jeugdige nieuwjaar duikers ver beneden de verwachting. 

8.3 St. Jansfeesten 

Sinds 1988 vinden nabij 24 juni, de feestdag van de plaatselijke patroonheilige St. Jan, in Sprundel de 
Sint Jansfeesten plaats, een dorpsmanifestatie die georganiseerd wordt door 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 2017 zijn jeugd en 
jongeren extra bij de St. Jansfeesten betrokken. De werkgroep Zeskamp, waarin vooral jeugdigen 
zaten, liet tijdens het feestweekeinde op zondag een zeskamp plaatsvinden voor klein en groot. Die 
Zeskamp werd een groot succes.  

8.4 Nazomerfeest 
In september had een nazomerfeest plaats. Een werkgroep, vanuit de Verenigingsraad gevormd, 
presenteerde samen met fietstoerclub F.C. Brabantia een fietsevenement in het teken van het 1025-
jarig bestaan van Sprundel dat in 2017 gevierd werd. Gedurende 1025 minuten werd er gefietst in en 
rond Sprundel. Vanwege het niet al te beste weer werd het eindfeest naar binnen verplaatst.  

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

8.6 Beleef Sprundel 
Enkele deelnemers aan de Verenigingsraad – parochie, heemkundekring, dorpswerk, molenstichting 
en ondernemersvereniging – vormden in 2016 een nieuwe werkgroep om de bewustwording van de 
eigen waarde van- en mogelijkheden in het dorp te bevorderen.  Vooral het bezoek van de koning en 
koningin aan Sprundel, in 2016, maakte bij een aantal mensen het besef los dat Sprundel veel te 
bieden heeft aan cultuurhistorische en landschappelijke waarde. Gerealiseerd werd dat men trots 
mag zijn op Sprundel en dat men dit uit mag dragen. “Sprundel op de kaart zetten’’, werd het motto 
en de werkgroep kreeg de naam: Beleef Sprundel. De werkgroep won veel informatie in en ging 
onder meer wandel- en fietsroutes in kaart brengen. Verder werd er gewerkt aan folders en een 
website. Daardoor worden erfgoed, recreatiemogelijkheden en streekproducten van het dorp onder 
de aandacht gebracht. Op 4 juni  2017 presenteerde “Beleef Sprundel” zich aan de buitenwereld met 
het Erfgoedommeke: een wandeling langs de mooiste plekjes van Sprundel waarbij op iedere plek 
iets gepresenteerd werd in de vorm van zang, een vertelling, een muziekstuk. Veel mensen maakten 
gebruik van de mogelijkheid om het moois in het dorp te aanschouwen. 
Een belangrijk erfgoed vormen de Geheimen van de Rozenkrans die in het Fatimapark uitgebeeld 
worden. Kenners noemen spreken van ‘’bijzondere beelden’’.  Ze zijn echter zwaar beschadigd. De 
werkgroep Beleef Sprundel kwam in actie om ze gerestaureerd te krijgen. De nodige vaklui zijn 
gevonden en vrijwilligers zullen rond de beelden parkjes aanleggen. Ondertussen via diverse acties, 
fondsen en subsidies het benodigde geld, ca. € 35.000,-, bij elkaar gekregen en hoopt men dat de 
onthulling op het eind van de zomer in 2018 kan plaatsvinden. 

8.7 Schetsbaon 
Na de realisatie van het Kloosterplein ontstond bij de Verenigingsraad het idee dat het plein in 
wintertijd een mooie plek zou kunnen zijn voor een ijsbaan. Er werd een draaiboek voor gemaakt en 
er werden vrijwilligers geworven.  Zodra het hard en lang genoeg zou vriezen, moest men immers 
aan de slag.In 2017 was het zo ver. Een gedeelte van het Kloosterplein werd met een kleine zandrug 
en stalmatten afgezet. Geleidelijk aan, met telkens een laagje verneveld water werd een mooie 
ijslaag gevormd. De baan bleek groot genoeg voor de kinderen van de basisschool en te klein voor de 
grotere jeugd, maar dat leverde geen problemen. Een week lang hebben de kinderen kunnen 
slidderen en schaatsen. Mensen van de Verenigingsraad zorgden elke nacht voor onderhoud en de 
jeugdraad hield toezicht en verkocht koek en zopie. De opbrengst van koek en zopie dekte de 
onkosten. Ouders en grootouders toonden veel belangstelling en waren zeer te spreken over de 
schetsbaon. 
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9. Wijken en leefbaarheid 

9.1 Wijkenoverleg 
Het Wijkenoverleg kwam in 2017 drie keer bijeen. De commissie van het Wijkenoverleg bereidde die 
bijeenkomsten voor. Naast haar commissie bestond het Wijkenoverleg uit vertegenwoordigers van 
acht wijkverenigingen. Ook buurtpreventisten, wijkagent, BOA en ambtenaar openbare werken 
horen sinds begin 2017 bij een deel van de vergaderingen van het Wijkenoverleg. In ’t Pluspunt, de 
negende wijk, is al jaren geen wijkvereniging meer. Pogingen om daar weer tot een wijkvereniging te 
komen blijven zonder resultaat. Wel doet die wijk mee aan buurtpreventie en ook aan de 
biljartcompetitie van de wijken. Op vergaderingen van het Wijkenoverleg kwamen allerlei zaken 
betreffende leefbaarheid en veiligheid in wijken en dorp aan de orde.  

9.2 Sociale samenhang 

Competities van biljarten en darten, 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  halloween, 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 
sociale samenhang zijn de activiteiten die in de wijk ontplooid worden. Tijdens de bijeenkomsten van 
het Wijkenoverleg, doen de wijkverenigingen van elkaar ideeën op voor wijkgerichte activiteiten. 

9.3 Veiligheid 

Buurtpreventie is nu over de hele gemeente verspreid. De aansturing is in handen van de gemeente, 
maar per dorp kan men een eigen invulling geven. Corine Roks en Adrie van Ginneken zijn de 
coördinatoren in Sprundel. Elke Sprundelse wijk kent een of meer contactpersonen. De Sprundelse 
Buurtpreventie telt 33 buurtpreventisten die weleens op straat lopen en 430 aansluitingen op de 
Buurtpreventie-app van het Duizend Ogen project. Er zijn zo al enkele successen geboekt 
Het samenspel met de gemeente loopt nu uitstekend. Er zijn zo al enkele successen geboekt. De 
Buiten Beter app, waarmee met direct kan laten zien waar iets mis is, is daarbij een voortreffelijk 
hulpmiddel. De gemeente reageert alert op deze meldingen. 

9.4 Sprundels Hart 
De werkgroep Sprundels Hart in 2017 niet bijeen geweest. Op basis van eerder in die werkgroep 
uitgesproken wensen hebben vertegenwoordigers van de werkgroep de inrichting van Sprundelse 
Hart aan de orde gesteld in de projectgroep ‘centrum Sprundel’ en de ‘ontwikkelingsgroep Sprundel’ 
bij de gemeente. Ook zijn er in dit kader gesprekken geweest met de school. Hondenpoep, 
hondenspeelwei, openbaar vervoer, reconstructie St. Janstraat, inrichting openbare ruimte bij 
dorpshuis en school, inrichting Neerhof en onderhoud speelveldjes kwamen in 2017 ook regelmatig 
aan de orde op het Wijkenoverleg en op- en aanmerkingen hieromtrent werden bij de gemeente 
kenbaar gemaakt. 

9.5 Zorg 
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. Naast Sociale Samenhang 
(en activiteiten die mede in dit kader plaatshebben), Veiligheid (buurtpreventie) en Inrichting en 
Voorzieningen (Sprundels Hart), wordt Zorg steeds meer een aandachtsveld voor de 
wijkverenigingen. Leden van het Wijkenoverleg namen zitting in de Werkgroep Gebundelde Zorg.  
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10. Financieel overzicht 2017 

10.1 Exploitatie Dorpswerk Sprundel 

      
Begroting 

2017   
Exploitatie 

2017   
Exploitatie 

2016 

  UITGAVEN             

   
  

 
  

 
  

40xx Salaris Personeel Dorpswerker 
 

  
 

59.010,10 
 

66.509,20 

4018 Ziekteverzuimverzekering 
 

  
 

3.782,78 
 

3.968,19 

 
totaal salaris dorpswerker 

 
68.000,00 

 
62.792,88 

 
70.477,39 

   
  

 
  

 
  

40xx Salaris Personeel Beheer personeel  
 

  
 

39.167,02 
 

34.652,31 

4018 Ziekteverzuimverzekering 
 

  
 

1.611,65 
 

1.765,00 

   
  

 
40.778,67 

 
36.417,31 

   
  

 
  

 
  

40xx Salaris Personeel Huishoudelijk personeel  
 

  
 

11.244,79 
 

11.254,01 

4018 Ziekteverzuimverzekering 
 

  
 

446,68 
 

489,19 

   
  

 
11.691,47 

 
11.743,20 

   
  

 
  

 
  

40xx Salaris Personeel Huishoudelijk personeel 
 

  
 

4.052,03 
 

6.866,76 

 
Verschil (wordt veroorzaakt door pensioenpremie) 

 
  

 
54,22 

 
33,27 

   
  

 
4.106,25 

 
6.900,03 

   
  

 
  

 
  

 
totaal salaris beh. + huish. Personeel 

 
60.000,00 

 
(56.600) 

 
(55.100) 

   
  

 
  

 
  

4002 bijzondere beloningen 
 

  
 

1.161,46 
 

  

4005 inhuren manager grote activiteiten 
 

  
 

1.374,90 
 

0,00 

4004 WVS personeel 
 

15.000,00 
 

16.611,43 
 

9.513,42 

4006 Vrijwilligers 
 

12.750,00 
 

16.960,63 
 

13.375,20 

4011 Overige personeelskosten 
 

2.500,00 
 

2.220,10 
 

1.489,23 

4012 loonadministratie 
 

216,00 
 

1.585,60 
 

1.606,45 

4013 Overige verg. Personeel 
 

1.775,00 
 

215,80 
 

215,80 

4015 Doorbelaste pers. Kst sportzaal 
 

-3.350,00 
 

-5.937,00 
 

-8.619,00 

4017 Werkgeversvereniging 
 

1.050,00 
 

1.087,63 
 

1.045,65 

4019 Ziekteverzuimverzekering: uitkering 
 

  
 

-444,03 
 

-675,88 

40xx TOTALE PERSONEELSKOSTEN   157.941,00   154.205,79   143.488,80 

 
   

 
  

 
  

 
  

4200/4205 Onderhoud inventaris/inrichting 
 

1.000,00 
 

9.368,23 
 

26.531,35 

4215 Verzekerings schade 
 

  
 

0,00 
 

0,00 

4220 Schoonmaakartikelen 
 

1.450,00 
 

1.798,21 
 

1.675,95 

4225 Overige reinigingskosten 
 

1.200,00 
 

1.734,08 
 

1.739,47 

4230 Electriciteit 
 

10.000,00 
 

8.109,31 
 

9.750,54 

4235 Gas 
 

11.000,00 
 

6.534,24 
 

6.589,10 

4240 Water 
 

350,00 
 

273,74 
 

268,40 

4246 Office Plus (tel/internet/tv) 
 

900,00 
 

838,71 
 

855,79 

4250 Overige huisvestingkosten 
 

2.200,00 
 

1.278,62 
 

1.318,70 

4260 Belastingen/heffingen 
 

1.550,00 
 

1.773,49 
 

1.702,46 

4270 Verzekeringen 
 

1.200,00 
 

1.439,34 
 

1.322,79 

42xx TOTALE HUISVESTINGSKOSTEN   30.850,00   33.147,97   51.754,55 

   
  

 
  

 
  

4500 Porti/vracht/bezorg kosten 
 

140,00 
 

312,00 
 

130,67 

4505 Kantoor 
 

925,00 
 

1.019,73 
 

905,75 

4506 ICT 
 

  
 

0,00 
 

5.000,00 

4510 Bestuurskosten 
 

750,00 
 

1.279,85 
 

1.126,25 

4535 Bestuurders aansprakelijkheidsverz 
 

440,00 
 

459,58 
 

388,88 

4511 Vrijwilligers algemeen 
 

2.000,00 
 

2.014,43 
 

3.163,51 

4515 Documentatie/abonnementen 
 

950,00 
 

1.019,93 
 

765,88 

4521 Accountenz 
 

1.800,00 
 

1.878,90 
 

1.491,16 

4530 Representatie/Public relations 
 

1.500,00 
 

1.549,23 
 

970,66 

4540 Betalingsverschilen 
 

  
 

-731,60 
 

-547,32 

4545 Afboeken debiteuren 
 

  
 

0,00 
 

0,00 
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Begroting 

2017   
Exploitatie 

2017   
Exploitatie 

2016 

4546 Afboeken voorraad 
 

  
 

0,00 
 

0,00 

4550 Reis- en verblijfkosten 
 

  
 

0,00 
 

0,00 

4599 Overige algemene organisatiekosten 
 

600,00 
 

0,00 
 

704,88 

4610 Bankkosten 
 

600,00 
 

573,61 
 

421,47 

4620 Bankrente 
 

-200,00 
 

-11,54 
 

-101,65 

4650 Niet verrekenbare BTW 
 

  
 

3.905,72 
 

2.792,74 

45xx & 46xx ALGEMENE ORGANISATIE KOSTEN + BANK   9.505,00   13.269,84   17.212,88 

   
  

 
  

 
  

0905 Jeugdraad  
 

350,00 
 

183,30 
 

188,95 

0906 Jeugdhonk 
 

200,00 
 

985,97 
 

1.178,39 

0907 Brugklassers 
 

400,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
2e en 3e jaar voortgezet onderwijs 

 
400,00 

 
0,00 

 
0,00 

0910 Algemeen jeugdwerk 
 

100,00 
 

134,45 
 

267,51 

0961 Brede School 
 

50,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
Roefeldag 

 
100,00 

 
0,00 

 
  

 
Straatspeeldag 

 
100,00 

 
0,00 

 
  

0923 Jeugddisco en kluppebal 
 

100,00 
 

88,00 
 

-76,74 

0922 KinderVakantieWerk 
 

  
 

0,00 
 

  

0924 KinderVakantieWeek 
 

  
 

0,00 
 

0,00 

0924 Open Mic Night 
 

  
 

0,00 
 

300,00 

0925 Meidengroep 
 

  
 

0,00 
 

  

0926 Computerclub 
 

  
 

0,00 
 

0,00 

0935 Clubwerk 
 

500,00 
 

319,86 
 

372,09 

 
Muziekinstuif / Open Mic Night 

 
300,00 

 
0,00 

 
  

094x Naschoolse activiteiten 
 

  
 

0,00 
 

1.057,46 

 
NSA tekenen en schilderen 

 
400,00 

 
354,69 

 
  

 
NSA gym 

 
400,00 

 
54,45 

 
  

 
NSA sport 

 
400,00 

 
471,15 

 
  

 
NSA theater/toneel 

 
400,00 

 
0,00 

 
  

 
NSA muziek 

 
400,00 

 
0,00 

 
  

 
NSA kinderkoken 

 
200,00 

 
0,00 

 
  

 
NSA algemeen 

 
200,00 

 
361,05 

 
  

 
Totaal subsidie jeugd- en jongerenwerk 

 
5.000,00 

 
2.952,92 

 
3.287,66 

   
  

 
  

 
  

0950 Verenigingsraad 
 

  
 

0,00 
 

0,00 

0951 Wijken 
 

200,00 
 

258,25 
 

306,10 

0952 Buurtpreventie 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

0953 Sprundels Hart 
 

0,00 
 

0,00 
 

51,30 

0954 Kerstparade 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

0955 Cursuswerk Algemeen 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

0956 Beleef Sprundel 
 

200,00 
 

796,15 
 

423,90 

0958 Rouwbezoekgroep 
 

50,00 
 

0,00 
 

0,00 

0960/0970 Opbouwwerk / Diversen  
 

75,00 
 

0,00 
 

171,98 

0961/0964 Brede School / Stagiaires 
 

0,00 
 

1,70 
 

36,80 

0962 Klusjesdienst 
 

125,00 
 

13,80 
 

73,95 

0963 Kunstproject 
 

0,00 
 

98,20 
 

0,00 

0965 Dialectavond / V&O 
 

0,00 
 

22,55 
 

132,70 

0967 Sixties 
 

0,00 
 

56,79 
 

-187,58 

0968 WGZS Werkgroep Gebundelde Zorg 
 

0,00 
 

0,00 
 

807,95 

0971 Ouderenwerk 
 

400,00 
 

436,60 
 

403,15 

0972 Ouderengym 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

0973 Zorgnetwerk 
 

  
 

0,00 
 

0,00 

0974 Line-dance 
 

  
 

0,00 
 

0,00 

0975 Studiekring ouderen 
 

  
 

54,65 
 

0,00 

 
Onvoorzien 

 
25,00 

 
  

 
  

 
Totaal overig subsidie activiteiten 

 
1.075,00 

 
1.738,69 

 
2.220,25 

   
  

 
  

 
  

09xx Totaal subsidie activiteiten   6.075,00   4.691,61   5.507,91 
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Begroting 

2017   
Exploitatie 

2017   
Exploitatie 

2016 

  ONTVANGSTEN             

8000 Buffet ontvangsten Trapkes 
 

98.000,00 
 

100.645,82 
 

108.719,28 

5000 Inkopen buffet Trapkes 
 

-32.500,00 
 

-35.114,64 
 

-34.445,51 

5010 Buffet kosten 
 

-1.650,00 
 

-3.224,27 
 

-1.853,69 

5011/5012 Service abb. Kassa  
 

-460,00 
 

-460,00 
 

-460,00 

   
63.390,00 

 
61.846,91 

 
71.960,08 

8020 Verhuur Trapkes 
 

31.000,00 
 

35.626,01 
 

32.148,95 

8030 Opbrengst diversen 
 

5.000,00 
 

22.442,74 
 

5.146,92 

5030 Inkopen diversen 
 

0,00 
 

-12.189,21 
 

0,00 

8310 Subsidie Gemeente dorpswerker 
 

54.000,00 
 

54.000,00 
 

54.000,00 

 
Subsidie Gemeente inloopfunctie 

 
29.700,00 

 
29.700,00 

 
29.700,00 

 
Subsidie Gemeente activiteiten 

 
6.075,00 

 
6.075,00 

 
6.075,00 

 
Subsidie Gemeente overig 

 
3.043,00 

 
3.043,00 

 
3.043,00 

 
Bijdrage  Gemeente dorpswerker project WGZS 

 
  

 
5.250,00 

 
0,00 

 
Bijdrage Gemeente eenmalig 

 
  

 
  

 
6.000,00 

 
Bijdrage Thuisvester eenmalig 

 
  

 
  

 
6.000,00 

 
Totale ontvangsten 

 
192.208,00 

 
205.794,45 

 
214.073,95 

   
  

 
  

 
  

88xx -/-48xx Exploitatie Sportzaal 
 

0,00 
 

-572,16 
 

0,00 

   
  

 
  

 
  

 
Totale uitgaven 

 
204.371,00 

 
205.887,37 

 
217.964,14 

 
SALDO 

 
-12.163,00 

 
-92,92 

 
-3.890,19 

 

10.2 Toelichting bij deze cijfers 
Het jaar 2017 is afgesloten met een, klein, negatief saldo van € 92,92 
Zoals eerder vermeld, is het aantal werkuren van de dorpswerker verminderd. Hierdoor zijn deze 
salariskosten in 2017 afgenomen. In de oorspronkelijke begroting was dit niet opgenomen. De kosten 
van inhuur WVS-personeel zijn in 2017 gestegen (mede door verhoging uurtarief) en ook de 
vrijwilligersvergoeding laat een stijging zien. Dit laatste wordt veroorzaakt door uitbreiding van de 
openstellingsuren. 
 
Huisvestingskosten zijn afgenomen ten opzichte van 2016; in 2016 zijn bij onderhoud/investeringen, 
reserveringen getroffen voor de verplaatsing van de afvoer voor koelingen, en de aanschaf van tafels. 
De energiekosten zijn afgenomen. De huisvestingskosten zijn hoger dan begroot; dit is veroorzaakt 
door incidentele uitgaven in 2017 (onder andere wasmachine-droger combinatie, (bureau) stoelen, 
rolgordijnen, geluidsinstallatie). 
 
De algemene organisatiekosten laten een daling zien; in 2016 was daaronder een reservering 
opgenomen voor de vervanging van computers (€ 5.000,00). De algemene kosten zijn hoger dan 
begroot. In de oorspronkelijke begroting was de niet verrekenbare BTW (€3.905,72) niet opgenomen. 
 
Net als in 2016 is het ook in 2017 gelukt om de kosten betrekking hebbende op activiteiten 
(jeugd/jongeren en overige) te drukken. Echter, een deel van de vrijwilligerskosten in het jeugd- en 
jongerenwerk zijn ondergebracht in de post ‘Vrijwilligerskosten algemeen’ (4511). 
 
Vanaf 2017 worden de buffetontvangsten anders geadministreerd. Ontvangsten u.h.v. het verzorgen 
van een condoleance / koffietafel bij een uitvaart en het verzorgen van een buffet, worden niet meer 
bij de barontvangsten maar bij Opbrengst diversen geboekt. Dit verklaart de verschillen ten opzichte 
van 2016. De buffetkosten zijn gestegen omdat representatieve kleding voor de vrijwilligers is 
aangeschaft (niet begroot).  
 
De opbrengst Verhuur is ruim € 3.000,00 gestegen.  
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In 2017 is een eenmalige bijdrage (projectsubsidie) van de Gemeente ontvangen totaal € 10.000,00 
voor de opzet en uitvoering van enquêtes onder de 55-plussers en de inrichting van wijkzorggroepjes 
(zie paragraaf 7.3 WGZS). Hiervan is in 2017 € 5.250,00 besteed aan de dorpswerker voor de opzet en 
begeleiding van de enquêtes en de zorggroepjes. Een bedrag van € 3.000,00 is gereserveerd voor de 
enquête-kosten; daarvan wordt € 737,23 gereserveerd voor de voortgang in 2018.  
Het restantbedrag van € 1.750,00 is bestemd voor de inzet van de dorpswerker in 2018. 
Het project loopt namelijk tot april 2018. 
 
Een exploitatietekort van de Sportzaal wordt door de gemeente gecompenseerd tot maximaal de te 
betalen netto huurprijs. In 2017 is dit bedrag (€ 7.102,50) onvoldoende om het exploitatietekort te 
compenseren. Vandaar dat een negatief saldo is de cijfers in opgenomen (zie paragraaf 10.4 
Financieel overzicht sportzaal). 
 

10.3 Investeringsreserves 
Het gebruik van inventaris of apparatuur (denk aan biljart, keukenuitrusting, geluidsapparatuur, enz) 
wordt doorbelast aan de huurder. Immers, bij een defect moet reparatie of vervanging plaats kunnen 
vinden. Uiteraard wordt er gereserveerd voor groot onderhoud en inrichting (voorziening MFA en 
voorziening investeringsfonds). Daarnaast zijn er gelden gereserveerd voor het personeelsfonds, A.S. 
Samen Sterk, Open Mic Night en de WGZS.  
Ook de rondleidingen en narrow casting (sponsors) zijn in de investeringsreserves opgenomen.  
De voorziening werkgroep promotie heeft betrekking op Beleef Sprundel (zie paragraaf 8.6); voor de 
restauratie van de Geheimen van de Rozenkrans is er al in 2017 een deelfactuur betaald waardoor er 
een negatieve voorziening is ontstaan.  
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10.4 Financieel overzicht sportzaal 

  

2016 
Baten 

2017 
Baten 

2016 
Uitgaven 

2017 
Uitgaven 

Opbrengsten verhuur 22.301,79 23.511,14     

Te betalen huur aan gemeente     6.966,50 7.102,50 

Salaris     12.864,21 14.543,60 

Schoonmaakartikelen     823,31 926,46 

Inrichting      0,00 913,95 

Electriciteit, gas en water     5.290,32 4.480,69 

Telefoon / alarm     713,71 735,31 

Verzekeringen     185,67 69,12 

Diversen     1.352,18 2.414,17 

TOTAAL 22.301,79 23.511,14 28.195,90 31.185,80 

 
Exploitatieresultaat: 
  2016 2017 

Baten 22.301,79 23.511,14 

Uitgaven -28.195,90 -31.185,80 

Resultaat -5.894,11 -7.674,66 

Compensatie door gemeente 5.894,11 7.102,50 

Exploitatieresultaat 0,00 -572,16 

 
In 2017 zijn de huuropbrengsten gestegen ten opzichte van 2016. Echter, met uitzondering van de 
energiekosten en verzekeringen, zijn de uitgaven bijna € 3.000,00 hoger dan in het vorige jaar. 
In 2017 was er sprake van reparatiekosten en verhoogde belasting (OZB en zuiveringsheffingen). 
 
Een exploitatietekort van de sportzaal wordt door de gemeente gecompenseerd tot maximaal de te 
betalen netto huurprijs. In 2017 is dit bedrag onvoldoende om het exploitatietekort te compenseren.  
De exploitatie van de sportzaal heeft in 2017 geleid tot een negatief resultaat van € 572,16. 
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Bijlagen 
 

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 en de 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 dorpshuis en sportzaal waarin mensen samenkomen voor ontmoeting, ontspanning,  
 beweging en educatie. 
Dorpswerk Sprundel brengt mensen en groepen samen, om: 
- 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, doen en verantwoordelijkheid nemen, te bevorderen. 
Dorpswerk Sprundel: 
- Bevordert en ondersteunt vrijwilligerswerk (informeert en is vraagbaak) 
- Verbindt, bemiddelt en  coördineert 
- Draagt er toe bij dat het aantrekkelijk leven, wonen en werken is in het dorp 
- Schept werk voor betaalde krachten, mensen met handicap (WVS) en in kader re-integratie 
- Bevordert een positieve uitstraling van het dorp 
- Wil voorkomen dat Sprundel een naamloos, c.q. een slaapdorp wordt. 
- Voert activiteiten uit waaraan in de samenleving behoefte is en die door anderen niet  

 opgepakt (kunnen) worden, o.a. voor jeugd, hulp/aandacht behoevende ouderen, mensen 
met beperking, statushouders en alleenstaanden. 
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Kader 
Het Dorpswerk werkt door en voor de inwoners van het dorp, bottom up. Het Dorpswerk fungeert 
onder meer als een dorpsraad. 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 2017 

 
Het bestuur word gevormd door vertegenwoordigers van de uitvoeringsorganen: Zorgnetwerk, 
Wijkenoverleg, Verenigingsraad, Cursuswerkgroep en Jeugdraad, alsmede een vertegenwoordiger 
van het personeel (niet uit haar midden) en de vrijwilligers. 
De uitvoeringsorganen, behalve Cursuswerkgroep, kennen elk een commissie (vrijwilligers) en 
deelnemers (verenigingen, clubs en instellingen). 
De uitvoeringsorganen hebben werkgroepen, structureel en ad hoc. In dit organogram worden de 
werkgroepen met een vast karakter getoond, met aan welk uitvoeringsorgaan ze verbonden zijn. 
 
In 2017 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 31-12-2017 
 
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 Klachten-
commissie werd Vertrouwenscommissie. In verscheidene commissies en werkgroepen gingen en/of 
kwamen er leden. 
 
In totaal tellen we nu 103 verschillende vrijwilligers. Verscheidenen zijn actief in meerdere groepen: 
 

 A.S. Samen Sterk:  
Leiding: Sientje de Hoon, Joke Oomen, Mien Roovers. 

 Barmedewerkers:  
Nel Ros, Jacqueline Raaymakers, Jacqueline van Oosterbosch, Ellie Heeren, Jan Boomaerts, Tini 
de Bruijn, Piet Frijters, Jos Heeren, Mat Quodbach, Ramon Fernandes, Piet van Oers, Nel van 
Rest, Piet van Rest en Frans Aarts. 

 Bestuur: 
Christel Meijer (Cursuswerk), Nicojan Lazeroms (Verenigingsraad) Jan Wijnen (Zorgnetwerk), Ad 
van de Sande, 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. Annelies droeg in 
eind 2017 het penningmeesterschap over aan Ad van de Sande. 

 Buurtpreventie:  
Corine Roks en Adrie van Ginneken. 

 Commissie Zorgnetwerk:  
Jan Wijnen, Christ de Jong, Kees v/d Broek, René Clarijs, 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 en Toon Koevoets. 

 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.  In het najaar 2017 is dit overgenomen door Trui Zwetsloot. 

 Jeugdhonk:  
Annelies Lauwerijssen, Maik de Weert, Marijn Lauwerijssen, Renske Rokx, Noa van Gils, Amber 
van de Reep, Steffi Lazeroms, Thom Lazeroms en Bram van der Linden. 

 Jeugdraadcommissie:  
Christel Meijer, Corien Rokx, Alexandra van Dijk. 

 Vertrouwenscommissie:  
Corina van Unen, Louis Warmoeskerken en Denie de Jong. 
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 Klusjesdienst:  
Ton Bergenhenegouwen, Bert de Bruijn, Kees v/d Broek, Cees van Oorschot, Jac Damen, Kees 
Koevoets en Hans Verdaasdonk. 

 Open Mic Night:  
Peter Lauwerijssen, Roel Boomaerts, Renske Rokx, Werner van Nijnatten en Jelle van Bezouw. 

 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), Malou van Dijnsen (gym onderbouw) 

 Diversen:  
Daniël de Bruijn (decoratie), Ralf Warmoeskerken en Remco van Haperen (licht en geluid), Corry 
van den Broek (onderhoud biljarts), Ad van de Sande (ict), Wim van Oorschot, Alex Wagemakers, 
Lian Roovers (St. Jans comité) Emiel Rijsdijk, Arjan Aarts, Jac Lazeremons, Davey Janssen, Jac 
Peeters, Davy van Gils (Schetsbaon) 

 Jeugddisco:  
Alexandra van Dijck, Corien Aarts, Christel Meijer. Zij worden incidenteel geholpen door ouders 
van bs Vinkenbos. 

 Beleef Sprundel:   
Jac van Trijp, Jan van den Broek, Ad Meijer, Kees Gommers, Adrie van Ginneken 

 Zeskamp:  
Anne Jongenelen, Alex Wagemakers, Bram van Dorst, Tom Koevoets en  Wouke Rokx. 
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Bijlage 4. Huurtarievenlijst De Trapkes in 2017 

 
Tarievenlijst De Trapkes aangepast  1 juli 2017  
 
Alle tarieven zijn per uur, mits anders aangegeven. 
 
Sportzaal (incl. BTW)         € 18,15 
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 
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Bijlage 5. Huurders 2017 
  De Trapkes  
 
Accordeonclub "Sempre Crescendo"  
Ad Oostvogels Catering  
Alleenstaandensoos "Samen Sterk"  
Apotheek Hoeven  
Barmedewerkers  
Beleef Sprundel 
Biljartvereniging "Hertog Jan"  
Buurtpreventie (Gem. Rucphen)  
Buurtvereniging "Berk d'Ettesei"  
Caritas  
Carmencita   
Carnavalsstichting "De Nachtuilen"  
Clubwerk  
Cuisine la Chapelle  
Cursuswerkgroep Sprundel   
De Braadbanders  
De Monden boys  
De Sterreboom  
De Zonnebloem  
DHV-VHV- Estrella's  
Dialectavond  
E.H.B.O. Sprundel  
Fietsclub Brabantia  
Zondagmiddag activiteiten  
Frans Peeters  
Gebundelde Zorg  
Gemeente Rucphen  
Gesprek wethouder  
GGZ NWB  
Groepsgym Sprundel  
H.K.K. Onder Baronie en Markiezaat  
Huur contant  
Ineke van Oorschot  
Jaarvergadering (vrijw.avond)  
Jeugddisco  
Jeugdhonk  
Jeugdraad  
Jubileum Diana  
K.B.O. afd. Sprundel  
K.B.O. Kring (voorheen Commissie van 10 ) 
KBO St. Willebrord  
Kluppenbal  
Kober BSO  
Kookclub G. van Rooy  
Kruiswerkvereniging  
Kunstproject  
 

 
 
 
 
Mantelzorg Steunpunt  
Mill Dancers  
Muziekvereniging D.H.V.-V.H.V. 
N.S.A. Tekenen/Schilderen   
Next / My Generation  
O.D.S.I.  
O.V.S.  
Ootkwizien  
Open Mic Night  
Oranje/St. Nicolaascomité  
Parochie Communicanten  
Parochie Joannes de Doper  
Politie Midden-en West-Brabant  
Prins Bernard Cultuurfonds  
Provincie Noord-Brabant  
R.V.P. Rucphen  
Rabobank  
RC Rucphen-Zundert-  
Regio Glasvezel B.V.  
Rouwbezoekgroep (Caritas)  
Scouting Sprundel   
Sinterklaasmusical  
SKW Bestuur  
Speulend Sprundel  
St. Janskoor Sprundel  
Steunpunten Gem. Rucphen  
Studiekring  
t Heft   
Team  
Tennisver. Rico Werkgroep  
Teunie van Diessen  
Traverse "Wij zijn Rucphen"  
Typeschool Koetsdijk   
Van Eekelen Catering  
Vereniging De Parel  
Vereniging van Pastoraal ..  
Verenigingsraad  
VOC KSE Etten-leur  
Welzijnsgroepafd. Sprundel 
Welzijnsgroep gemeente Rucphen  
WGZS  
Wijkenbiljart  
Wijkenoverleg  
Wijkvereniging " Achter de St. Jan"  
Wijkvereniging "De Branden"  
Wijkvereniging 't Brouwersnest  
Zorgnetwerk 



28 
 

Bijlage 6. Barprijzen De Trapkes 2017    

 
 

Dorpshuis De Trapkes 
Bieren    € 1,90 
Wittekerke Rosé-bier  € 2,50  
Mystic Kriek   € 2,50  
Leffe blond    € 2,50  
Westmalle   € 3,00  
Koffie/thee per kop  € 1,10  
Cappuccino   € 1,70  
Wiener melange  € 1,90  
Latte Macciato   € 1,90 
Warme chocolademelk  € 1,90 
Wijnen    €  1,90  
Sherry medium    € 2,50  
Port     € 2,50  
Rosé    € 2,50  
Frisdrank   € 1,70 
Chocomel en Fristi € 1,90 
Borrels   € 1,90 
Fruitsappen  € 1,90 
Snoep-chips  € 0,80 
Glas Ranja  € 0,50 
Kan Ranja  € 3,00 
Kan water  € 2,00 
 
     
 
 
 
    
    
          

 

 


