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1 Voorwoord
2019 was weer geen gemakkelijk jaar. De dorpswerker was vanaf 4 februari ziek. Een deel van
de plannen voor 2019 kon niet uitgevoerd worden, de kwaliteit van het werk had hieronder te
lijden en er kwam extra veel werk op het bordje van de bestuursleden. Overbelasting van de
bestuurders zorgde ervoor dat aan reflectie en vernieuwing niet of nauwelijks toegekomen
werd. Voor de laatste vier maanden van 2019 werd nog iemand gevonden om het jeugd- en
jongerenwerk te begeleiden.
Het gemis aan professionele ondersteuning werd met name sterk gevoeld bij het onderhouden
van ons netwerk en het informeren, activeren en ondersteunen van burgers en vrijwilligers.
Gezien onze ambities is ondersteuning door een vakman daarvoor noodzakelijk.
Uitvoeringsorganen en werkgroepen waren toch volop actief. Dit jaarverslag geeft de grote
activiteit van de vrijwilligers weer. Bijzonder was de viering van ‘Sprundel 75 jaar bevrijd’.
De gegevens van de enquête ‘wonen, welzijn en zorg’ zijn mede dankzij hulp van de KBO binnen
gekomen, maar konden niet uitgewerkt worden. Wel zijn ze gebruikt voor de gemeentelijke
enquete betreffende wonen in het kader van het opstellen van de gemeentelijke woonvisie
2021-2024.
Er werd veel tijd geïnvesteerd in het zoeken naar een alternatief voor het openbaar vervoer,
omdat op 15 december de lijndienst van bus 312 gestrekt ging worden en op de grens van
Sprundel en St. Willebrord voor beide dorpen maar één bushalte over zou blijven. Op het eind
van het jaar ging de dorpsbus Sprundel – St. Willebrord rijden.
Graag hadden we het plan ‘Het nieuwe ontmoeten’, ter bestrijding van eenzaamheid, dat in de
eerste helft van 2018 door een groep van 30 personen, vrijwilligers en professionals, was
opgesteld uit willen voeren. Helaas gaf de gemeenteraad, ondanks inspreken en andere acties,
daar niet de nodige medewerking aan. Van verder vorm geven aan zorg voor elkaar, zowel op
dorp- als wijkniveau, is zodoende en door ziekte van de dorpswerker, niets terecht gekomen.
In prettige samenwerking met de gemeente kwam project Sprundel Schoon van de grond. Ook in
het kader van Beleef Sprundel en Buurtpreventie is de verhouding met de gemeente uitstekend,
zijn flinke stappen gezet van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie
Daarentegen is in het Sociale Domein nog geen sprake van partnership tussen gemeente en ons.
Al jaren wordt binnen de gemeente gesproken over evaluatie, transformatie en transitie. En
vorig jaar liet de gemeente een onderzoek verrichten naar het de inzet en het nut van het
sociaal-cultureel werk. Maar, in het najaar zei de wethouder nog dat ze niets kan zeggen over
functie en taken van het dorpswerk, omdat het transformatieplan nog niet is vastgesteld.
In dit jaarverslag blijkt dat wij sterk inzetten op preventie, de eigen kracht en sociale netwerken
van burgers. Hoewel de gemeente ons verzoek om erkenning als dorpsraad niet gehonoreerd
heeft, functioneren we wel grotendeels als zodanig. En daarnaast hebben we in 2019 weer alles
gedaan om het dorpshuis en de sportzaal optimaal voor de gemeenschap ten dienst te stellen.
Het financieel verslag geeft aan dat we niet voor niets bij eigenaar Thuisvester en de gemeente
aandringen op hulp bij het duurzaam maken van beide gebouwen.
Mocht de inhoud van dit jaarverslag vragen, op- of aanmerkingen oproepen, dan horen wij dat
graag.
Sprundel, juni 2020
Bestuur stichting Dorpswerk Sprundel
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2 Organisatie, menskracht en middelen
2.1 Doelstelling, werkwijze en organogram
Onze doelstelling is beschreven in ons werkplan 2019. Daarin staat tevens wie en wat wij willen
zijn, hoe wij willen werken, waar wij in willen investeren. En in het voorbije jaar hebben we daar
naar vermogen vorm aan gegeven.
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Het organogram toont dat het bestuur is samengesteld door de vijf uitvoeringsorganen, de
vrijwilligers en het personeel. De dwarsverbindingen tussen Netwerk voor Ouderen,
Wijkenoverleg, Verenigingsraad, Cursuswerkgroep en Jeugdraad zijn aangegeven en de
buitenste vakjes zijn werkgroepen onder een of meer uitvoeringsorganen.
Via dit netwerk, breed geworteld in de samenleving, krijgt het signaleren van behoeften gestalte.
Door en binnen dit netwerk, waarbij alle relevante verenigingen en instellingen zijn aangesloten,
worden afstemming en samenwerking bevorderd.

2.2 Bestuur
Het algemeen bestuur vergaderde in 2019 slechts drie keer. Door allerlei omstandigheden
konden de twee bestuursvergaderingen die na de zomervakantie gepland waren niet doorgaan.
Het dagelijks bestuur kwam elke week bijeen. De overige bestuursleden kregen van die
bijeenkomsten verslagen met de vraag om indien van belang te reageren.
Tevens was er wekelijks een werkbespreking met de professionele medewerkers in het beheer.
Dit naast alles wat de DB-leden wekelijks moesten om zowel de exploitatie van het gebouw als
de activiteiten zoveel mogelijk draaiende te houden.
Alle vergaderingen binnen de stichting zijn – voor zover het niet over personen gaat – openbaar.
In 2019 ontving een bestuursvergadering een bezoeker. De jaarvergadering, waarop het bestuur
aan de burgers verantwoording aflegt en de plannen voor het volgend jaar presenteert, kende
36 bezoekers.
De vacatures in het bestuur - jeugd- en jongerenwerk en wijkenoverleg – konden niet ingevuld
worden. Via vakbladen, digitale informatiebronnen en bijeenkomsten – o.a. van de gemeente,
provinciale dorpshuizenorganisatie ’t Heft en de Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant–
werden de ontwikkelingen op het gebied van beheer dorpshuizen, welzijn, wonen en zorg zo
goed mogelijk bijgehouden.

2.3 Uitvoeringsorganen
Het gemis van de dorpswerker als spin in het web van de organisatie was te merken. De
uitvoeringsorganen waren sterk gefocust op activiteiten. Minder aandacht was er voor het totaal
overzicht, algemene informatie, belangenbehartiging, inspelen op behoeften, samenwerking en
afstemming. Desalniettemin vonden dankzij werkgroepen hele mooie activiteiten plaats. En op
bijeenkomsten van de uitvoeringsorganen werden informatie en ervaringen uitgewisseld.

2.4 Vrijwilligers
Eind 2019 telde de stichting 111 vrijwilligers: bestuursleden, kartrekkers bij de
uitvoeringsorganen, vrijwilligers in het beheer, vrijwilligers die activiteiten uitvoeren en
vrijwilligers in belangengroepen. Ook kenden we door het jaar heen een vijftal jongeren die hun
maatschappelijke stage bij ons deden en een vrijwilliger, 4 uur per week, op de administratie.

2.5 Personeel
Bij aanvang van 2019 hadden we een dorpswerker (0,8 fte, waarvan 0.1 fte voor SKW Schijf).
Helaas was de dorpswerker vanaf 4 februari 2019 ziek. Voor SKW Schijf vonden we een tijdelijke
kracht.
Een groot deel van het jaar moest het dorpswerk in Sprundel het zonder professionele
ondersteuning doen. Vanaf 12 augustus was er wel drie maanden een betaalde kracht, 16 uur
per week, voor het jeugdwerk. Voor beheer en administratie hadden we twee medewerkers,
samen 45 uur per week (waarvan 2 uur voor de sporthal), in dienst. Verder waren er een
administratief medewerker/gastvrouw (24 uur) en een beheerder (10,8 uur voor De Trapkes en
18 uur voor de sportzaal) via het werkvoorzieningsschap. Tijdelijk was ook enkele uren per
week iemand via het Werkplein bij ons actief.
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2.6 Accommodatie
We beheren het grote dorpshuis, waarin veel uiteenlopende activiteiten, en daarnaast een
sportzaal. Vanwege de krappe financiën moet ‘het bedrijf’ zoveel mogelijk met vrijwilligers
gerund worden.
Nog steeds werkte de verwarming niet altijd goed en viel de luchtbehandeling regelmatig uit. In
2019 richtte twee keer een blikseminslag grote schade aan.
Om alles financieel te kunnen blijven behappen willen we de sterk opgelopen energiekosten
besparen. Daarom is bij eigenaar Thuisvester en de gemeente gevraagd om zonnepanelen op het
dak te leggen en bij te dragen aan het overschakelen, in het hele gebouw, op ledverlichting. Op
het eind van het jaar was daarover nog overleg. De toneelverlichting is versleten. Daarom
proberen we middelen te verkrijgen om voor het toneel ledverlichting aan te schaffen.
Door alle drukte en de krapte aan personeel bleef de discussie over- en uitwerking van
‘dorpshuis in de veranderende omstandigheden’ op een laag pitje staan.

2.7 Financiën
De gemeente verdeelde het subsidie budget in 2018 weer in: openstelling, dorpswerker,
organisatie/administratie en activiteiten. Echter, op het eind van 2019 sprak de wethouder weer
over één subsidiebedrag voor alles, te besteden naar eigen inzicht.
Voor ons onbegrijpelijk want we vinden het normaal dat de gemeente betaalt voor wat zij wil
hebben.
De gemeente toonde begrip voor de problemen die wij ondervinden door het sinds 2012 niet
indexeren van de subsidies. Voor 2020 werd de subsidie verhoogd met 1,5%, terwijl echter het
loon volgens cao Welzijn in 2019 met 3,25% is gestegen en in 2020 opnieuw 3,25% stijgt.
We hebben de gemeente gevraagd om het voor ons mogelijk te maken om meer zelf te
verdienen, zonder dat daar de plaatselijke ondernemers onder lijden. Daar kwam in 2019 nog
geen duidelijk antwoord op.
Alle plaatselijke sociaal-maatschappelijke gebruikers van de accommodatie zijn voor ons gelijk.
We berekenen dubbele huur voor commercieel gebruik en kennen een tussenstap voor niet
plaatselijke of semi-commerciële gebruikers. Voor activiteiten van de stichting zelf worden
huisvestingskosten en consumpties doorberekend. Immers, niet het Dorpswerk, maar de
gemeente subsidieert. We hanteren bij het vaststellen van onze huurprijzen ook nog steeds, de
richtlijn van de gemeente uit het verleden, dat de variabele huisvestingskosten in principe
gedekt moeten worden door de huuropbrengst.
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3 Openstelling
Het Dorpshuis was op werkdagen, behalve een week met kerstmis en in de zomervakantie, ’s
morgens van 9.00 tot 12.00, ’s middags van 12.45 tot 16.30 uur en ’s avonds vanaf 18.30 uur
open. In de zomervakantie, 5 weken, kende De Trapkes een middagopenstelling.
Als de foyer open is kan iedereen daar gratis terecht voor ontmoeting, de krant of tijdschriften te
lezen, de Boekspot, te biljarten, kaarten, enzovoort.
De gemeente heeft ons een ‘inloopfunctie’ gegeven. Daarom zijn wij zoveel mogelijk open. En om
de inloop laagdrempelig te houden zijn consumpties niet verplicht en koffie, thee en ranja
relatief goedkoop. De prijzen van alcoholische dranken zijn gelijk aan de prijzen in de
plaatselijke horeca (geen concurrentie). Mede vanwege het alcoholmatigingsbeleid en jeugdige
bezoekers zijn frisdranken iets goedkoper dan in de plaatselijke cafés.
Dorpshuis De Trapkes biedt onderdak aan vele verenigingen, clubs en activiteiten. (zie de
gebruikerslijst, bijlage … op blz. De sfeer onderling is goed, er is begrip voor elkaar, er wordt
samengewerkt en de zelfwerkzaamheid is groot. Dit wordt door ons zoveel mogelijk
gestimuleerd.

4 Cursuswerkgroep
4.1 Cursussen
De cursuswerkgroep bestond in het seizoen 2019-2020 uit tien vrijwilligers. Vanwege de
coronacrisis konden niet alle cursussen afgewerkt worden. Met de betrokken cursisten is
afgesproken dat de lessen, als het weer kan, in september 2020 ingehaald worden.
De volgende 26 cursussen vonden in 2019-2020 plaats; tussen haakjes wordt het aantal
deelnemers genoemd: 2 x Italiaans (14), 4x Spaans (23), 2x Yoga (23), 3x Pilatus (45), 1x Gym
(15), 4x Bloemschikken (52), 9x Koken (80), 1x Leesgroep (9). In totaal werden er dus 261
deelnemers geteld. Dat waren 71 mannen en 190 vrouwen. Opmerkelijk dat Koken bij de
mannen het meest in trek was (53 mannen tegen 27 vrouwen). Van de 261 deelnemers kwamen
er 136 uit Sprundel, 77 uit de andere dorpen van de gemeente Rucphen en 48 uit andere
plaatsen uit de verdere omtrek. Workshops zijn er in het onderhavige seizoen niet geweest.

4.2 Boekspot
Twee leden van de Cursuswerkgroep verzorgen de Boekspot in de foyer van De Trapkes. Steeds
meer mensen weten de Boekspot te vinden. Er worden regelmatig boeken gehaald en er worden
veel boeken gebracht.

4.3 Dialectmiddag
Na 15 jaar een dialectavond was er in 2019 voor de tweede keer een dialectmiddag. Die mocht
zich, evenals de voorgaande avonden, in een grote belangstelling verheugen. Opnieuw was de
organisatie in samenwerking met de plaatselijke heemkundekring en had presentator Adrie van
Ginneken voor een gevarieerd en aantrekkelijk programma gezorgd.
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5 Jeugd- en jongerenwerk
5.1 Jeugdraad
De jeugdraadcommissie bestond in 2019 uit slechts drie personen. Die commissie droeg de
verantwoordelijkheid voor het jeugdhonk, organiseerde een Roefeldag, een Buitenspeeldag,
Sprundel got Talent en een zestal disco-avonden. Bij de uitvoering van die activiteiten kreeg de
commissie hulp van vrijwilligers. Daarnaast hielpen de commissieleden nog bij het
schetsbaontje, bij de Zeskamp tijdens de St. Jansfeesten, bij de manifestatie ‘Sprundel 75 jaar
bevrijd’ en bij de Kerstparade. Door alle activiteiten bleef er weinig tijd over voor onderzoek
naar- en bezinning op de behoeften van de Sprundelse jeugd. Ook in dat kader werd de
dorpswerker (ziek) node gemist. Daardoor ook kwam er nauwelijks iets terecht van het
voornemen om in 2019 de jeugd actiever te gaan benaderen.
Schitterend was wel dat jeugdige leden van de SV Sprundel het initiatief namen om met een
groep vanuit de plaatselijke voetbalclub mee te doen aan de Roparun. Hun loop van Parijs naar
Rotterdam en de activiteiten daaromheen, om geld voor kankerpatiënten bijeen te brengen, was
een groot succes. Een resultaat van prachtige samenwerking tussen jonge en oudere
volwassenen.
Commissie en deelnemers van de jeugdraad kwamen vorig jaar drie keer samen. De deelnemers
waren: scouting, SV Sprundel, Ouderraad, Carmencita, Verenigingsraad, DHV-VHV, Open Mic
Night, Carnavalsstichting, Jeugdhonk en clubwerk/NSA. Tijdens de bijeenkomsten van de
Algemene Jeugdraad werden informatie en ervaringen uitgewisseld. Activiteiten werden op
elkaar afgestemd en ontwikkelingen in het dorp kwamen aan de orde. Voor alle clubs werd met
URvoice een workshop ’werven en behouden van vrijwilligers’ georganiseerd. Die werd door
een twintigtal personen bezocht.
Door het wegvallen van de dorpswerker was het samenspel met de basisschool wat minder.
Maar, het Dorpswerk en jeugdclubs konden gewoon berichten plaatsen in de Nieuwsbrief van de
school en in de klas over activiteiten komen vertellen, c.q. deze te demonstreren.

5.2 Tienerwerk
Het jeugdhonk kent meerdere gebruikers. Maar, op vrijdagavond staat het honk open voor
tieners. De inrichting van de ruimte is ook op hen gericht. Ze komen voor ontmoeting en
ontspanning. Het de bedoeling is dat zij samen bepalen welke activiteiten er in en vanuit het
jeugdhonk plaatshebben en daar zoveel mogelijk mede vorm aan geven. Doordat het grootste
deel van het jaar geen professionele begeleiding gegeven kon worden, kwam het ‘samen denken
en doen’ nagenoeg niet van de grond. Negatief werkte ook dat er geen continuïteit was in de
aanwezigheid van vrijwilligers, vaak te weinig en regelmatig anderen. De vrijwilligers zijn
voornamelijk jongeren, die een bijbaantje en of veel andere interesses hebben. Verscheidene
keren moesten bestuursleden en commissieleden inspringen. Vanaf 12 augustus was er een
betaalde kracht, die in een en ander enige verbetering bracht.
In het begin van het jaar was het jeugdhonk op vrijdag de ene week open voor brugklassers en
de andere week voor tieners die al twee, drie of vier jaar het voortgezet onderwijs volgen. De
brugklassers toonden het meeste interesse; tussen de 10 en 20 bezoekers. De oudere tieners
waren minder vertegenwoordigd, een paar keer kwam er zelf niemand. Besloten is toen om
beide groepen samen te brengen. Bij de jongens was naast gamen de sportzaal het meest in trek.
De meisjes kwamen meer voor de gezelligheid. Een klapper was de avond laser gamen in het
dorpshuis.

5.3 Open Mic Night
De Open Mic Night is een wekelijke muziekavond met vrije inloop. Er zijn een tweetal bandjes uit
ontstaan die in 2019 weleens optraden bij dorpsfestiviteiten als Kerstparade,
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Nieuwjaarsbijeenkomst, St. Jansfeesten. Ook traden jongeren die de Open Mic Night bezoeken
samen met fanfare DHV-VHV op.
Verder waren er sporadisch andere kleine groepjes die zich bij de avonden voegden of soms op
een ander tijdstip kwamen oefenen, maar dat regelden ze dan onderling.

5.4 Naschoolse activiteiten (NSA)
De naschoolse activiteiten staan in het teken van de ‘Brede School’. Er blijkt behoefte aan
activiteiten voor de jeugd die aansluiten aan schooltijd, mede omdat veel ouders werken.
Bedoeling is dat die activiteiten ook aansluiten op hetgeen er op school gebeurt, bijvoorbeeld:
sport, spel, creativiteit en muziek. De belangstelling voor tekenen en schilderen werd in het
begin van het jaar te groot. De groep werd gesplitst in bovenbouw tekenen/schilderen en
onderbouw knutselen. Bij knutselen waren er wat problemen door wisselen van leiding, maar op
het eind van het jaar kende tekenen/schilderen en knutselen elk tien deelnemers.
Evenals de gemeente vinden wij bewegen belangrijk. Daarom werd geprobeerd om wekelijks na
schooltijd sport/spel/gym te organiseren. ‘Betaalbare’ leiding, die voor continuïteit zorgt bleek
niet te vinden. Het gemeentelijk jongerenwerk bood eens per maand een sportprogramma aan
voor de hoogste groepen van de basisschool. De belangstelling daarvoor was matig.
Verder zijn er, tot nu toe tevergeefs, gesprekken gevoerd om te komen tot een naschoolse
‘muziektuin’, om kinderen op een speelse manier in contact te brengen met muziek.
Pogingen om vrijwilligers/ouders te vinden, om de organisatie van de naschoolse activiteiten op
zich nemen, liepen ook in 2019 op niets uit.

5.5 We doen van alles club
Deze club voor kinderen van 8 t/m 12 jaar kwam wekelijks (uitgezonderd schoolvakanties) op
maandagavond bij elkaar. Activiteiten worden mede afgestemd op wensen van de kinderen. Zij
leren er om samen te spelen en samen te werken, terwijl ze in aanraking komen met dingen die
ze anders mogelijk niet zouden ontdekken. Het zijn voor een deel kinderen die in reguliere clubs
buiten de boot vallen, door hun drukke gedrag of een vorm van autisme. De club groeide tot
zestien kinderen. Dat was voor de twee vrijwillige leiders erg veel, te meer omdat ondersteuning
door de dorpswerker gemist werd. Er was een periode wel hulp van een maatschappelijke
stagiaire.

5.6 Jeugddisco’s
Voor kinderen van groep 3 t/m groep 8 waren zes disco-avonden gepland, op zaterdagavonden
van 19.00 tot 21.00 uur. Eentje kon niet doorgaan. Zo bleef het beperkt tot: Kluppebal,
Summerparty, ‘Back to School’, Bevrijdingsdisco en Kerstgalabal. De belangstelling en de sfeer
op deze avonden was goed. De Bevrijdingsdisco was gesplitst in anderhalf uur voor kinderen
van groep 3 t/m groep 7 en anderhalf uur voor tieners van groep 8 t/m 2e jaar voortgezet
onderwijs. Van de laatste categorie kwamen er maar weinig opdagen en het is toen geen disco,
maar een gewone ontmoetingsavond geworden.

5.7 Dagactiviteiten
Sprundel got Talent
Er waren weer twee voorstellingen, met 31 acts en er deden zo’n zestig basisschoolleerlingen
mee. Opmerkelijk dat de jongens nu beter vertegenwoordigd waren dan de laatste jaren
gebruikelijk. Het programma werd mede daardoor ook gevarieerder. Dat betekent niet bijna
alleen dans, maar ook wat meer toneel.
Roefeldag
De deelname aan Roefeldag 2019 viel wat tegen. Zo’n 40 kinderen reden in de busjes,
beschikbaar gesteld door Taxibedrijf De Groen en autobedrijf Woestenberg, naar Bink Electro,
Kaasboerderij Ossenblok, CKV Plastics, Breda Airport, Imkerij Mario Coremans en Brandweer
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Rucphen. Ze werden overal gastvrij ontvangen en het was voor de kinderen en hun begeleiders
leuk en interessant om achter de schermen te kijken.
Buitenspeeldag
Vorig jaar is de Buitenspeeldag niet doorgegaan, in verband met slecht weer.

5.8 Outreachend jongerenwerk
Voor outreachend jongerenwerk waren de mogelijkheden, door ziekte van de beroepskracht,
zeer beperkt. Het contact met de ‘jeugd op straat’ was daardoor minimaal. Overigens, er kwamen
in 2019 opmerkelijk weinig signalen van overlast door jongeren op straat.

5.9 Overige deelnemers jeugdraad
Carmencita. Het ledental van de dansstichting was flink gedaald, maar groeide in 2019 weer van
dertig naar zestig leden.
Estrella’s. Ze traden op bij de Nieuwjaarsbijeenkomst. In januari werden ze nog tweede bij de
Nederlandse Kampioenschappen en ze sloten aan bij Sjors Sportief. Echter, medio 2019 telde de
majorettegroep nog slechts zeven leden en hield op te bestaan.
SV Sprundel. De jeugdafdeling bloeit. Er is een categorie allerjongsten bijgekomen. Die ‘traint’
alleen. In 2019 werden opmerkelijk veel meisjes lid. Ondanks een krapte aan vrijwillige leiding
draaide alles naar wens. Het Kersttoernooi in sporthal De Vijfsprong ontbrak niet. Opnieuw was
het Beach Soccer Toernooi fantastisch groots gebeuren. En dan was er nog de deelname aan de
Roparun met alle activiteiten die daarbij horen om geld te verzamelen. Veel jongeren zetten zich
in voor het goede doel.
De Nachtuilen. De leutgroep bezocht de jeugdactiviteiten met carnaval in cafés, in De Trapkes en
op school. En de carnavalsstichting zorgde zelf voor een leuke carnavalsmiddag in de sportzaal.
Graag zou de stichting meer kinderen in de grote carnavalsoptocht zien.
Ouderraad. School en ouderraad zorgden voor een schitterende kindercarnavalsoptocht.
Scouting. De scouting had een goed jaar. Samen telden de zes speltakken 90 leden. Er was veel
aandacht voor de verkeersveiligheid nabij De Molenberg, waar het scoutinghome staat. En de
voorbereidingen op het 75-jarig bestaan, in 2020, gingen van start.
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6 Zorg
6.1 Zorgnetwerk
Het Zorgnetwerk bestaat uit een commissie (vrijwilligers), en deelnemers, afgevaardigden van
de volgende vrijwilligers- en professionele organisaties: KBO Sprundel, Zonnebloem,
Welzijnsgroep, Rouwbezoekgroep, Gemeente, Alzheimerstichting, Wijkenoverleg, Steunpunt
voor Ouderen, Maatschappelijk werk Traverse, Parochie, VOA/cliëntondersteuner,
Mantelzorgmakelaar, Wijkzuster, Kruiswerk, GGZ en Dorpswerk Sprundel. Het Dorpswerk
organiseerde drie bijeenkomsten van het Netwerk en daarnaast komt de commissie nog drie
keer per jaar samen. Opmerkelijk en minder gunstig is dat wijkzuster, maatschappelijk werker
en GGD-medewerker regelmatig andere personen zijn. MEE heeft het netwerk verlaten.
Het Netwerk draagt bij aan afstemming van de activiteiten van de diverse organisaties die zich
met zorg bezig houden, behartigt zorgbelangen, signaleert, informeert, adviseert, bekijkt waar
hiaten zitten en probeert hier oplossingen voor te vinden.

6.2 Aandachtspunten
Tijdens de bijeenkomsten van het zorgnetwerk kwam naar voren dat:
- de jeugdhulpverlening slecht verloopt. (grote wachtlijsten)
- de gemeente, die van de burgers uit wil gaan, de vrijwillige cliëntondersteuners niet
betrokken heeft bij het veranderen van de regels met betrekking tot huishoudelijke hulp.
- er regionaal veel verschillende hulp van rouwverwerking aangeboden worden. (Op zich
goed, maar het lukte niet om tot een overzicht te komen dat het voor mensen mogelijk
maakt om op basis van hun behoefte te kiezen.)
- KBO en Dorpswerk meewerkten aan de enquête Wonen, van de gemeentelijke KBOkring, ten behoeve van de nieuwe woonvisie van de gemeente. (KBO en Dorpswerk
waren ook actief aanwezig op de bijeenkomsten die in het kader van die visie in het
gemeentehuis plaatshadden.
- het systeem Klik voor Wonen er voor zorgt dat veel mensen van buiten de gemeente via
de woningcorporatie een huurwoning krijgen, terwijl een grote groep inwoners op een
huurwoning wacht, c.q. tegen hun zin naar andere gemeenten trekken.
- het Dorpswerk vertegenwoordigd was op de bijeenkomsten van de gemeentelijke
Sociale Alliantie, die gericht is op veilig ouder worden.
- TWB en Groenhuysen elk een casemanager dementie aangesteld hebben en op
verwijzing van dokter Dronkers ook een casemanager dementie bijstand verleent.
- op 1 april, tot verdriet van veel ouderen, plotseling de BoodschappenPlusbus verdween.
- per 1 januari de bijdrage voor Wmo-hulp losgekoppeld is van inkomen en nu voor
iedereen €1 7,50 per maand bedraagt, terwijl daarnaast dagbesteding, inclusief vervoer,
gratis werd. (Dit zorgde ervoor dat het aantal aanmeldingen sterk toenam.)
- voorgesteld is om in Sprundel tot een meldpunt te komen voor mensen die zorg
behoeven. (Dit moet nog uitgewerkt worden.)
- Het Steunpunt voor Ouderen het initiatief genomen heeft voor de aanschaf van een duofiets, waar in principe iedereen uit het dorp gebruik van kan maken om te gaan fietsen
met iemand die dat zelfstandig niet meer kan. (Het initiatief wordt ondersteund door
Hart voor Sprundel en Dorpswerk Sprundel.)
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6.3 Klussendienst/vrijwilligerscentrale
Nadat in 2018 bleek dat vrijwilligers die mensen vervoeren en dan een ongeluk(je) krijgen
financiële nadelen hebben, is met vervoeren gestopt. Met een reorganisatie van de Klussendienst
werd afgewacht tot duidelijk was wat de Dorpsbus voor effect zou hebben. Met bekendheid
geven aan de Klusjesdienst werd ondertussen gestopt. In 2019 kwamen er bij de centrale maar
vijf aanvragen voor hulp bij een klusje. Daarnaast werd ook wel rechtstreeks op vrijwilligers van
de klussendienst een beroep gedaan. Van het plan om de klussendienst uit te breiden tot een
plaatselijke vrijwilligerscentrale voor zorgbehoevenden is in 2019 (nog) niets terecht gekomen.
Begeleiding bij wandelen, fietsen en uitgaan (buddy’s), en een clubje dat kleine reparaties
verricht, is dus (nog) niet opgepakt.

6.2 Werkgroep Gebundelde Zorg
De Werkgroep Gebundelde Zorg is, toen in het voorjaar 2019 de enquête ‘wonen, welzijn en
zorg’ uitgevoerd was, opgeheven. Door ziekte kon de dorpswerker met de enquête-uitslag niet
verder aan de slag. Wel zijn de gegevens met betrekking tot wonen gebruikt voor een advies aan
de gemeente bij het opstellen van haar woonvisie 2020-2024. De enquête, onder de plaatselijke
55-plussers kende 594 respondenten. De uitslagen van ’t Aarmend, Berk-d’Ettesei, De Branden
en ’t Pluspunt moeten nog met de inwoners van die wijken besproken worden en daarna kan er
een rapport met aanbevelingen gemaakt worden dat het hele dorp betreft.
Samenspel van- en afstemming tussen de verschillende clubs en instellingen is nu helemaal
terug bij het Zorgnetwerk. Een deel van de Werkgroep is zich bezig blijven houden met
woonvoorzieningen voor ouderen en wat daarmee verband houdt, op de locatie ‘Boerderij Ros’.
In dit kader leeft binnen deze Werkgroep ‘Boerderij Ros’ nog steeds een discussie over al of niet
opzetten van een zorgcoöperatie.

6.5 Bestrijding eenzaamheid
Onderzoekcijfers van de GGD en RIVM geven aan dat zo’n 45% van de mensen weleens eenzaam
is, waarvan ongeveer 10% ernstig tot zeer ernstig. Een wijkscan van TWB toont dat
eenzaamheid als het grootste probleem wordt ervaren, met op ruime afstand depressie en
obesitas. Op de jaarvergadering 2019 van de KBO-Sprundel kwam duidelijk naar boven dat
eenzaamheid ter plaatse een groot probleem is.
Door 23 vrijwilligers en 7 beroepskrachten is in 2018 een plan gemaakt ‘Het nieuw ontmoeten’.
Een plan om te werken aan een eenzaamheid vriendelijk dorp, onder meer door informatie en
het bundelen van krachten per wijk en in het dorp. Onder meer behelsde het plan het opzetten
van zorggroepjes per wijk. De taak van een zorggroepje zou bestaan uit het signaleren waar zorg
nodig is, informeren over zorgmogelijkheden, verwijzen naar hulp en waar nodig hulp
inschakelen. Dit in nauwe relatie met de wijkzuster. De uitvoeringskosten van dit plan behelst
eenmalig € 8500,-. De wethouder gaf hoop dat medio december 2018 geld vrijgemaakt zou
worden, maar dat ging niet door omdat het transformatieplan Sociaal Domein nog niet klaar
was. Eind 2019 kwam het transformatieplan nog niet gereed.

6.3 Ontmoeting
Een belangrijke functie van het Dorpwerk is: bevorderen van sociale samenhang. Ontmoeting
bevordert de sociale samenhang en bestrijdt eenzaamheid.
In 2019 is weer grote variëteit aan activiteiten door verschillende verenigingen en instellingen
ter plaatse georganiseerd. Een groot deel van die activiteiten vond in het dorpshuis plaats.
Het Dorpswerk voegt daar nog een aantal activiteiten aan toe:
- Op werkdagen was iedereen ’s morgens van 9.00 tot 12.00 uur, ’s middags van 13.00 tot
16.30 en ’s avonds vanaf 19.00 uur welkom in het dorpshuis om elkaar te ontmoeten, de
krant of een boek of tijdschrift te lezen, te biljarten, te kaarten, te darten, te sjoelen,
rummikub te spelen, enzovoort.
- Wekelijks was er een handwerkmiddag, met tussen de 12 en 20 deelneemsters.
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Elke maand was er een activiteit van de alleenstaandensoos Samen Sterk, die eind 2019
veertien leden telde. In 2019 liep het ledental weer terug, nu van 18 naar 14. De
professionele ondersteuning die deze club nodig heeft kunnen wij, na de bezuinigingen,
niet meer bieden. Vanuit de GGZ kwam enkele keren iemand, maar nadat die door ziekte
uitviel hebben we in deze vanuit de GGZ niets meer vernomen.
Onder begeleiding van Parochie en Dorpswerk is er een rouwbezoekgroep. Aan partners
van overledenen Sprundelaren die daar behoefte aan hebben wordt rouwbezoek
aangeboden. Ongeveer een derde van de personen, waarvan bekend is dat ze een partner
verloren, maakten daar dankbaar gebruik van. Omdat steeds minder
overlijdensadvertenties in de krant verschijnen en er steeds minder uitvaarten via de
parochie plaatshebben, worden lang niet alle overledenen in het dorp meer bekend.
Op zondagmiddagen zijn senioren vaak alleen thuis. Daarom ontstond het plan om onder
de naam Zondagmiddagmatinee in de wintertijd op zondagmiddag extra activiteiten te
gaan ontplooien. Dit kwam matig uit de verf, omdat er te weinig vrijwilligers waren om
die activiteiten te organiseren.
Mede in het kader van bestrijding van eenzaamheid, heeft het Dorpswerk zich
nadrukkelijk ingezet voor goed openbaar vervoer.
Opnieuw verzorgden KBO, Steunpunt voor Ouderen en het Dorpswerk de viering van de
jaarlijkse Ouderendag, met informatie en entertainment.

6.4 Overige activiteiten
KBO en het Steunpunt voor Ouderen lieten in 2019 weer diverse activiteiten voor senioren
plaatshebben. Voor mensen met een beperking, al dan niet door leeftijd, organiseren de
Zonnebloem, de Welzijnsgroep en de Welzijnsgroep ter plaatse activiteiten. En er zijn
wijkverenigingen die speciaal op senioren gerichte activiteiten kennen.
De plaatselijke KBO heeft ook cliënt-ondersteuners en vrijwillige ouderenadviseurs.
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7 Verenigingen
7.1 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 DHVVHV, Oranjecomite/Sint Nicolaascomite, KBO, Paardensportvereniging Sint Isidorus, SV
Sprundel, Scouting, Gilde Sint Jan Baptist, Welzijnsgroep, Sprundel Vocaal, Speulend Sprundel,
molenstichting en de Scouting. Ook Jeugdraad, Wijkenoverleg, Zorgnetwerk 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.
In 2019 kwam de Verenigingsraad twee keer bijeen. Door commissie en raad werd vorig jaar
uitgebreid stilgestaan bij de vragen: wat moet er in de vergaderingen van de Verenigingsraad
aan de orde komen en hoe staat het met de bekendheid van de Verenigingsraad. Onder de
deelnemers van de Verenigingsraad is een enquête gehouden. Voor zover mogelijk zijn daar ook
Sprundelse verenigingen die geen deelnemer zijn/waren bij betrokken. De uitslag van het
onderzoek toonde dat de Verenigingsraad bekendheid geniet door de vele grote activiteiten die
zij organiseert en de deelnemers bleken tevreden over het functioneren van de raad. Bovendien
waren ze positief over het feit dat de commissie meer overschakelt van ‘zenden’ naar
‘ontvangen’, c.q. er meer van onderaf gewerkt wordt. Bijvoorbeeld op de
Verenigingsraadvergadering staan nu ‘wat leeft er in jouw vereniging’ en ‘wat leeft er in
Sprundel’ vast op de agenda.

7.2 Beleef Sprundel
Beleef Sprundel is een werkgroep die ressorteert onder de Verenigingsraad. Het is een
samenwerkingsverband van de plaatselijke heemkundekring, molenstichting, parochiekern,
ondernemersvereniging en het dorpswerk. De groep ontstond in 2016 en heeft tot doel Sprundel
toeristisch meer op de kaart zetten en daarmee de leefbaarheid in het dorp te bevorderen.
Bijkomend voordeel: inkomsten van bezoekers. Onder meer dragen rondleidingen bij aan
exploitatie van gemeenschapshuis De Trapkes en molen De Hoop. De site beleefsprundel.nl en
de Facebookpagina geven info over plaatselijke activiteiten, mogelijkheden en arrangementen.
Na het Erfgoedommeke in 2017 en de historische processie ter gelegenheid van de plechtige
inwijding van de gerestaureerde Geheimen van de Rozenkrans in 2018, vond in 2019 een
grootse manifestatie ‘Sprundel 75 jaar bevrijd’ plaats. Daar werd ‘heel Sprundel’, in het
bijzonder ook de school, bij betrokken. 150 mensen namen in 2019 deel aan een georganiseerde
fietsfotopuzzeltocht. In het Fatimapark, waar eerder de Geheimen van de Rozenkrans hersteld,
zijn zitbanken en overzichtsborden geplaatst. De locatie bij het monument Sprundel 1000 kreeg
een sfeervolle inrichting. Ook werd daar een overzichtsbord geplaatst.

7.3 Bruisend Sprundel
Andere werkgroepen dan Beleef Sprundel organiseerden onder de vlag van de Verenigingsraad:
een Nieuwjaarsbijeenkomst, de St. Jansfeesten en de Kerstparade.
De Nieuwjaarsbijeenkomst werd druk bezocht, er waren verscheidene optredens van
Sprundelse groepen. Muziekvereniging, parochie, dorpswerk, Sprundel Vocaal en
ondernemersvereniging trakteerden. De ondernemers lieten de trekking van hun winkelactie
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plaatshebben en zorgden voor een zaalprijs. Zo’n driehonderd Sprundelaren wensten elkaar het
beste voor 2019. Kortom een druk, gezellig, ‘warm’ en sfeervol gebeuren.
Voor het schetsbaontje was alles in de gereedheid gebracht, maar het heeft in 2019 onvoldoende
gevroren.
De St. Jansfeesten kenden, waarschijnlijk door de hitte, iets minder belangstelling dan
gewoonlijk. Toch was het nu, voor de 31e keer, opnieuw een mooi dorpsfestijn. Na de
avondvierdaagse was het drie avonden feest op het Kloosterplein. Op zaterdag had daar een H.
Mis in de open lucht plaats en op zondag een grootste Zeskamp. Ondertussen exposeerde in De
Trapkes de plaatselijke kunstschilder Peter Jochens. Eyecatcher daarbij een meesterlijke
reconstructie van een werk van Rembrandt. En, natuurlijk verzorgden de ondernemers de St.
Jansmarkt (braderie), die zoals gebruikelijk in de St. Janstraat stond.
Veel mensen keken met bewondering naar de Kerstparade. Een grote ‘verlichte stoet’ trok door
het dorp. Dit keer geen podium buiten en geen disco in De Trapkes. Beide werden echter niet
echt gemist. Muziekkapellen maakten het op en nabij het Kloosterplein gezellig. De kraampjes
met ‘lekkers’ ontbraken natuurlijk niet en zoals gebruikelijk vormde de sterretjesregen voor een
feeërieke afsluiting. In De Trapkes hing nog tot in de kleine uurtjes een gezellige kerstsfeer.
De Ronde van Spanje (Vuelta) zou in 2020 door het dorp komen. In en door de Verenigingsraad
werden in 2019 al plannen gemaakt om daaromheen plaatselijk een groot feestelijk gebeuren te
bouwen. Inmiddels is bekend dat vanwege het coronavirus het etappeschema aangepast moest
worden en de Vuelta in 2020 Nederland niet aandoet.
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8 8. Wijken
8.1 Wijkenoverleg
De commissie van het Wijkenoverleg en vertegenwoordigers van acht Sprundelse
wijkverenigingen kwamen in 2019 weer drie keer samen om ideeën en ervaringen uit te
wisselen en afspraken te maken. ’t Pluspunt, de wijk tussen Rucphensebaan en Noorderstraat,
heeft helaas nog steeds geen nieuwe wijkvereniging, maar deed wel mee aan Buurtpreventie en
aan de biljartcompetitie. Enkele inwoners van ’t Pluspunt sloten zich aan bij De Branden.
Tussen de bijeenkomsten van het Wijkenoverleg door kwam haar commissie, die uitbreiding
behoeft, telkens bijeen om de vergadering voor te bereiden. Ook de Wijkagent, BOA en de
gemeentelijk afdelingsmanager Openbare Orde nemen aan het Wijkenoverleg deel. Allerlei
zaken betreffende leefbaarheid kwamen aan de orde, zoals veiligheid, voorzieningen,
buurtpreventie, speelgelegenheid, zorg, inrichting van de wijken en het dorp, enzovoort.

8.2 Sociale samenhang
De wijkverenigingen organiseren activiteiten die de sociale samenhang in wijk en dorp
bevorderen. Elke wijk heeft zo zijn eigen activiteiten. Bij sommige activiteiten is er
samenwerking tussen meerdere wijken, zoals bij de vieringen van sinterklaas, carnaval,
Halloween of een dropping.
Gezamenlijke activiteiten van de wijkverenigingen zijn: de biljartcompetitie (16 ploegen),
dartscompetitie, kaartavond. Van belang voor het hele dorp zijn ook de Fietsvierdaagse die
wijkvereniging ’t Aarmend jaarlijks organiseert en de Wandelvierdaagse die wijkvereniging
Achter de St. Jan elk jaar laat plaatshebben. Een paar wijkverenigingen deden weer mee aan
NLdoet.

8.3 Buurtpreventie
In 2019 steeg het aantal aansluitingen op de buurtpreventieapp van 430 naar 768 (21 kwamen
erbij nadat nieuwjaarskaarten verspreid waren). Zes van de ongeveer dertig buurtpreventisten
deden mee aan een cursus hartreanimatie en zestien ervan waren present op de tweejaarlijkse
bedankavond van de gemeente. Elke maand ging in Sprundel een groepje buurtpreventisten een
avond lopen en of fietsen door het dorp. Met een ‘voetjesavond’ werd inbraakpreventie onder de
aandacht gebracht. Plaatselijk coördineerden Corine Roks en Adrie van Ginneken de
buurtpreventie. Adrie droeg tegen het jaareinde zijn taak over aan Pieter Aarts.
De Buiten Beterapp wordt goed gebruikt en werkt, met dank aan de gemeente, uitstekend.
Plaatselijk en gemeentelijk is er informatie verstrekt en instructie gegeven aan de
buurtpreventisten.

8.4 Inrichting dorp
De projectgroep centrum Sprundel is in 2019 niet meer bij elkaar geweest. Grote
ontwikkelingen hebben zich qua inrichting niet voorgedaan. Het oostelijk deel van de St.
Janstraat is nog wel een keer onder handen genomen om hobbels weg te werken. Nabij het St.
Janshof zijn de problemen met een verkeersremmer en parkeren nog niet verdwenen. Er
kwamen klachten over vrachtverkeer over de Vosdonkseweg en over de Noorderstraat. Door
afsluiting van de Noorderstraat komt er nu veel meer vrachtverkeer door de St. Janstraat.
Rond het Kloosterplein is het éénrichtingsverkeer geworden. In het stukje Hertogstraat naast
het schoolplein was eenrichtingsverkeer ingevoerd, maar dat werd plotseling weer opgeheven.
Omdat de situatie daardoor gevaarlijker werd, versterkte de roep om een voetpad naast het
schoolplein. Genoemde punten zijn meerdere keren aan medewerkers van de gemeente kenbaar
gemaakt. Tot nu toe tevergeefs.
Na aanleg van de bushalte op de grens van St. Willebrord en Sprundel, is aandacht voor de
verkeersveiligheid daar gevraagd. Er is een picknickplek op de hoek St. Janstraat-Hertogstraat
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gecreëerd. Nog steeds worden plannen gemaakt voor aanlichten van het kerkgebouw.
Verlichting is in de winter van belang, vooral voor kerkgangers (die komen via de noordzijde).
In de ontwikkelingsgroep, die maar een paar keer bijeen kwam, is, wat inrichting betreft, alleen
aandacht geschonken aan de locaties Boerderij Ros, Neerhofplein en voorplein Brasserie de
Pastorie. Daar zijn plannen voor, maar die moeten nog ontwikkeld worden.

8.5 ‘Boerderij Ros’
Nadat bouwbedrijf Gebr. Nouws boerderij Ros met achterliggend perceel gekocht had, zijn er
verscheidene gesprekken geweest over de inrichting van dat terrein. Vanuit het dorpswerk hield
een werkgroep, die overbleef van de Werkgroep Gebundelde Zorg Sprundel, zich met invulling
van die locatie bezig. Ouderenhuisvesting speelt bij dit project een belangrijke rol. Er werd
breed informatie ingewonnen en er was overleg met de eigenaar en met de gemeente. Er is door
het dorpswerk een visie aangaande de inrichting opgesteld. Die is door alle geledingen binnen de
stichting onderschreven en onder stakeholders verspreid. Op het eind van het jaar waren er
door de eigenaar nog geen concrete plannen gepresenteerd.

8.6 Vervoer
De buslijn 312 zou eind 2019 gestrekt worden. Daardoor zou er voor de dorpen St. Willebrord
en Sprundel samen één bushalte overblijven, precies op de grens van beide dorpen. Een
probleem voor de mensen die daar niet direct in de buurt wonen en minder goed ter been zijn.
Dorpswerk Sprundel, KBO’s St. Willebrord en Sprundel en de gemeente zochten, deels samen
met de provincie en Arriva, naar een oplossing. Gesproken werd over een oproepbus, een
dorpsauto, een buurtbus naar Oudenboch, aanpassing van regels met betrekking tot de deeltaxi
en een ‘rond-rij-bus’. Het werd, deels onder druk van provincie en Arriva, uiteindelijk een pilot
met een elektrische Dorpsbus van Deelauto.nl. Die begon 16 december te rijden. Vooraf moesten
KBO’s en Dorpswerk voldoende vrijwilligers – chauffeurs en planners – vinden, opleiden en
begeleiden. De bus werd gestald bij De Trapkes en de centrale kwam in het dorpshuis..

8.7 Dorpsspreekuur
We zijn blij dat in het onderhavige jaar een dorpsteam (ook wijkteam genoemd) gevormd is van
professionele werkers: wijkagent, BOA, woningcorporatie, wijkzuster en dorpswerk. Op 12
februari was het eerste maandelijkse spreekuur van dat team. Onderling wisselen de teamleden
ervaringen en informatie uit. Apart of, wanneer gewenst met meer disciplines samen, worden
bezoekers te woord gestaan en zo mogelijk geholpen worden. Per keer maakten in 2019 tussen
de twee en zes personen van het spreekuur gebruik.
Helaas, wordt samenspel en afstemming in het team erg beperkt door de privacywet. Vruchtbaar
samenspel kan ook nog beter uit de verf komen als de betrokkenen wat minder uitgaan van wat
niet precies bij hen past en daarom problemen naar elkaar schuiven. Een teamleider zou dit
kunnen verbeteren. Tevens wensen wij uitbreiding van het dorpsteam met de dorpsregisseur.
En ook een cliëntondersteuner van de Wmo zou daar gebruik van kunnen maken.

8.8 Sprundel Schoon
Saskia Hontelé komt begin 2019 met het idee om zwerfvuil aan te pakken. Onder het motto
Sprundel Schoon wordt actie ondernomen. De gemeente omarmt het project en zorgt voor de
nodige materialen. Het samenspel met de gemeente in deze is deze uitstekend. Op het eind van
het jaar zijn er al tien vrijwilligers die zwerfvuil ruimen en de werkgroep Sprundel Schoon
vormen. Als het grote hoeveelheden troep betreft worden die na melding via de Buiten Beterapp
snel door de gemeente geruimd. Kinderen van jeugdclubs schilderen posters waarmee ze vragen
om Sprundel schoon te houden. De groep Sprundel Schoon zet een actie op om afstekers van
vuurwerk te vragen het vuurwerkafval snel op te ruimen. En er ontstaan volop plannen om de
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inwoners te stimuleren geen afval in de publieke ruimte achter te laten. Er wordt gewezen op
het straatbeeld dat de rotzooi veroorzaakt en de schade die afval in het milieu aanbrengt. Ook de
school wordt erbij betrokken. Uitwerking van die plannen moet in 2020 gaan plaatshebben.

8.9 Hondenspeelwei
Twee jaar is er, met hulp van ideeënmakelaars van de gemeente, aan gewerkt en het ziet er naar
uit dat er in het voorjaar van 2020 een hondenspeelwei komt. Wijkvereniging Achter de St. Jan
heeft daartoe met de gemeente een overeenkomst gesloten, maar de speelwei is bedoeld voor
honden uit het hele dorp.

8.10 Overige Aandachtspunten
-

-

Aan ‘zorg in de buurt’ kan in de wijken belangrijk bijgedragen worden door te signaleren, te
onderzoeken en ‘burenhulp’ te stimuleren. Aan het formeren van zorgroepjes kon door het
ontbreken van de dorpswerker en de nodige financiën niet toegekomen worden.
Een welkomst pakket met informatie voor nieuwe inwoners in de wijk wordt zinvol
gevonden. Wat de inhoud van dat pakket zou moeten en kunnen worden vraagt nog nadere
discussie, evenals de organisatie van de verspreiding.
Er worden woningen opgekocht waarin arbeidsmigranten gehuisvest worden. Dat geeft
soms problemen.
Opmerkelijk vaak worden kledingcontainers geplunderd.
Met sjablonen werd weer ‘zet je licht aan’ op het wegdek en rijwielpaden gezet. Dit jaar door
WSW-krachten van de gemeente.
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9 Financieel overzicht 2019
9.1 Exploitatie Stichting Dorpswerk Sprundel
Hieronder vindt u het exploitatieoverzicht 2019. Ter vergelijking is het vorige boekjaar 2018, en
de begroting voor 2019 in de tabel opgenomen.
Exploitatieoverzicht 2019
UITGAVEN

40xx

4019

Dorpswerker
Invulling vervanging ziekte
Invulling vervanging ziekte
Ziekteverzuimverzekering:
Ziekteverzuimverzekering:

Begroting
2019
54.200,00
Dorpswerker
Dorpswerker
uitkering
premie
totaal Dorpswerker

40xx

Salaris Beh. personeel

40xx

Salaris Huish. personeel
Premie Ziekteverzuimverzekering Beh+Huish
totaal Beh + Huish. Pers

4002
4005
4004
4006
4011
4012
4013
4015
4017
40xx

bijzondere beloningen
inhuur
WSW personeel
Vrijwilligers
Overige personeelskosten
loonadministratie
Overige verg. Personeel
Doorbelaste pers. Kst sportzaal
Werkgeversvereniging
Verschil (oa vrijval voorz loopb budget)
TOTALE PERSONEELSKOSTEN

4200/4205
reserv
reserv
4206
4215
4220
4225
4230
4235
4240
4246
4250
4260
4270
42xx

Onderhoud inventaris/inrichting
Reservering akoustiek Zijbeuk Noord
Reservering LED verlichting toneel
Wasmachine / droger
Verzekerings schade
Schoonmaakartikelen
Overige reinigingskosten
Electriciteit
Gas
Water
Office Plus (tel/internet/tv)
Overige huisvestingkosten
Belastingen/heffingen
Verzekeringen
TOTALE HUISVESTINGSKOSTEN
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0,00
3.500,00
57.700,00

3.000,00
58.000,00

Exploitatie
2019
61.430,40
4.534,38
4.755,58
-31.110,80
3.579,37
43.188,93

Exploitatie
2018
56.857,93

-604,00
3.791,60
60.045,53

36.910,17
17.677,92

41.563,06

1.109,22
3.136,86

6.612,33
2.453,14

58.834,17

50.628,53

0,00
0,00
21.600,00
17.000,00
2.500,00
1.850,00
272,00
-5.000,00
1.100,00
0,00
158.022,00

427,20
0,00
17.426,81
14.931,70
1.382,33
2.016,10
0,00
-6.055,96
1.084,90
-1.205,23
132.030,95

0,00
229,79
18.175,97
16.365,70
2.470,32
1.427,74
215,80
-5.564,00
1.072,53
-897,33
144.170,58

7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
8.500,00
7.000,00
300,00
900,00
1.350,00
1.800,00
1.500,00
31.950,00

7.073,07
2.300,00
2.900,00
0,00
-518,96
1.052,38
2.247,96
9.596,25
11.944,47
264,59
828,86
1.354,45
1.959,44
1.214,55
42.217,06

5.592,91
0,00
0,00
867,95
0,00
1.665,18
2.118,85
7.756,78
6.113,11
303,02
821,96
1.314,38
2.467,16
1.397,71
30.419,01
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Exploitatieoverzicht 2019
UITGAVEN

Begroting
2019

4500
Porti/vracht/bezorg kosten
4501
kopieer / printwerk
4505/4506
Kantoor
4510
Bestuurskosten
4535
Bestuurders aansprakelijkheidsverz
4511
Vrijwilligers algemeen
4512
Beheerkosten
4515
Documentatie/abonnementen
4521
Accountenz
4530
Representatie/Public relations
4540
Betalingsverschilen
reserv
Reservering IC T
4599
Overige algemene organisatiekosten
4610
Bankkosten
4620
Bankrente
4650
Niet verrekenbare BTW
45xx & 46xx ALGEMENE ORGANISATIE KOSTEN + BANK

Exploitatie
2019

Exploitatie
2018

150,00
0,00
900,00
1.200,00
500,00
2.400,00
0,00
1.050,00
1.350,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
3.000,00
12.650,00

165,73
-112,60
1.169,28
1.313,47
424,22
2.669,11
97,50
1.200,29
1.407,01
680,70
1.087,55
2.000,00
10,00
723,79
-5,78
3.959,49
16.789,76

36,65
123,30
855,81
1.399,67
388,88
2.553,59
30,00
1.016,69
1.522,60
793,27
-1.113,28
0,00
210,15
724,89
-4,41
4.802,74
13.340,55

200,00
1.100,00
0,00
500,00
200,00
100,00
150,00
100,00
100,00
300,00
400,00
150,00

130,30
958,66
2.300,00
0,00
0,00
136,52
198,45
51,80
-114,47
401,08
427,44
0,00

199,50
1.658,11
0,00
0,00
0,00
16,33
129,08
26,45
9,60
310,05
595,83
0,00

NSA tekenen en schilderen
NSA knutselen
NSA gym
NSA sport
NSA theater/toneel
NSA muziek
NSA kinderkoken
NSA algemeen
Totaal subsidie jeugd- en jongerenwerk

400,00
0,00
200,00
300,00
0,00
200,00
200,00
400,00
5.000,00

459,84
181,95
0,00
-5,22
0,00
0,00
0,00
114,99
5.241,34

277,80

107,02
3.838,86

0950
0951
0952
0953
0958
0959
0960
0962
0963
0965
0967
0968
0970
0970/0971

Verenigingsraad
Wijken
Buurtpreventie
Statushouders
Rouwbezoekgroep
Sprundel Schoon
Opbouwwerk
Klusjesdienst
Kunstproject
Vervoer / Dorpsbus
Sixties
WGZS Werkgroep Gebundelde Zorg
Diversen
Ouderenwerk/Zorgnetwerk
Onvoorzien
Totaal overig subsidie activiteiten

0,00
275,00
200,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
100,00
0,00
0,00
200,00
50,00
450,00
0,00
1.375,00

100,00
256,45
76,45
0,00
9,50
80,55
49,60
153,80
345,95
202,60
0,00
349,15
172,22
400,30
0,00
2.196,57

0,00
200,15
218,97
36,55
10,10
0,00
174,10
148,80
154,20
0,00
-13,09
0,00
0,00
347,20
0,00
1.276,98

09xx

Totaal subsidie activiteiten

6.375,00

7.437,91

5.115,84

0905
0906/07/08
reserv
0910
0911
0913
0912
0914+0923
0924
0935
09
094x

Jeugdraad
Jeugdhonk
Reservering Jeugdhonk facelift/materialen
Jongeren 15+
Algemeen jeugdwerk
Sprundel got talent
Roefeldag
Straat Buiten speeldag
Jeugddisco en kluppebal
Open Mic Night
C lubwerk
Onvoorzien
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Exploitatieoverzicht 2019
ONTVANGSTEN

Begroting

8000
5000
5010
5011

Buffet ontvangsten Trapkes
Inkopen buffet Trapkes
Buffet kosten
Service abb. Kassa en BEA

106.000,00
-36.000,00
-2.500,00
-460,00
67.040,00

90.032,82
-25.607,36
-1.871,15
-460,00
62.094,31

89.467,57
-29.155,49
-3.067,51
-460,00
56.784,57

8020.xx
8030.xx
5012
reserv
5030
8310

Verhuur Trapkes
Opbrengst diversen
Betaalautomaat
Aanpassing kassa en Betaalautomaat
Inkopen diversen
Subsidie Gemeente welzijnswerker
Subsidie Gemeente inloopfunctie
Subsidie Gemeente activiteiten
Subsidie Gemeente overig
Subsidie Gemeente agogische inzet
Totale ontvangsten

35.000,00
23.000,00
0,00
0,00
-12.890,00
54.000,00
29.700,00
6.075,00
3.043,00
0,00
204.968,00

32.256,17
23.638,56
-188,51
-800,00
-9.618,47
55.524,00
30.155,00
6.168,00
2.392,00
0,00
201.621,06

30.990,47
16.175,22
-185,00
0,00
-6.254,23
54.000,00
29.700,00
6.075,00
3.043,00
1.750,00
192.079,03

0,00

0,00

0,00

208.997,00

198.475,68

193.045,98

-4.029,00

3.145,38

-966,95

8311

88xx -/-48xx Exploitatie Sportzaal
Totale uitgaven
SALDO

Exploitatie

Exploitatie

Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van ruim 3.000,00
De totale personeelskosten zijn in 2019 gedaald met meer dan € 12.000,00 ten opzichte van het
vorige jaar. Van de ziekteverzuimverzekering is in 2019 een bedrag van ruim € 31.000,00
ontvangen in verband met de ziekte van de dorpswerker. Voor de invulling van zijn
werkzaamheden zijn twee tijdelijke medewerkers aangetrokken. Daarnaast hebben
bestuursleden in 2019 regelmatig bijgesprongen. Helaas konden hierdoor niet alle geplande
activiteiten uitgevoerd worden.
In 2019 zien we een forse stijging van de huisvestingskosten ten opzichte van het vorige jaar.
Naast een stijging van de energiekosten met ruim € 7.500,00 zijn er voor aanpassing van de
akoestiek in Zijbeuk Noord en voor vervanging van de toneelverlichting, bedragen gereserveerd
(resp. € 2.300,00 en € 2.900,00). Dit was niet voorzien in de begroting.
Ook bij de algemene organisatiekosten zien we een stijging.
Betalingsverschillen zijn toegenomen door opschoning van (oude) crediteuren- en debiteuren
posten. Ook is een bedrag gereserveerd voor ICT; vervanging van verouderde printers en
notebook (€ 2.000,00).
De Uitgaven Activiteiten jeugd – en jongerenwerk zijn toegenomen ten opzicht van 2018; met
name door de reservering voor herinrichting Jeugdhonk en aanschaf materialen (€ 2.300,00)
Ook bij de Uitgaven Overige subsidie activiteiten is er sprake van een stijging. De totale Uitgaven
subsidie activiteiten zijn bijna € 1.000 hoger dan begroot.
De Opbrengsten laten een stijging zien. De netto buffetontvangsten zijn met bijna € 5.000,00
gestegen ten opzichte van 2018, door lagere inkopen. De buffetontvangsten blijven wel achter bij
de begroting.
Opbrengsten in het kader van het verzorgen van een condoleance/koffietafel en buffet/lunch
worden vanaf 2017 niet meer geadministreerd onder Buffetopbrengsten maar onder de
Opbrengsten diversen. Het netto resultaat hiervan is in 2019 nagenoeg gelijk aan 2018.
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De Verhuuropbrengsten laten ook een stijging zien. Verhuur van personeel/vrijwilligers bij
activiteiten (in 2019 ruim € 4.600,00) worden vanaf 2019 apart geadministreerd en zijn
verantwoord onder de Opbrengst Diversen.
Daarnaast is er ook sprake van een stijging van het ontvangen subsidiebedrag; door de
Gemeente is in 2019 het bedrag verhoogd met € 1.421,00 naar € 94.239,00

9.2 Investeringsreserves
Het gebruik van inventaris en apparatuur wordt doorbelast aan de huurders van ons dorpshuis.
Na verloop van tijd is vervanging nodig, daarom worden voorzieningen getroffen.
Naast deze voorzieningen wordt er ook gereserveerd voor groot onderhoud, voor het
personeelsfonds en voor Samen Sterk. Ook de rondleidingen, de narrow casting (sponsoring), de
zondagmiddagmatinee, Beleef Sprundel en de WGZS vindt je terug in de investeringsreserves.
In 2019 zijn er extra voorzieningen getroffen voor:
 Aanpassing akoestiek in Zijbeuk Noord (€ 2.300,00)
 Aanpassing toneelverlichting (€ 2.900,00)
 Vervanging printers en notebook (€ 2.000,00)
 Aanpassing kassasysteem naar cash loos (€ 800,00)
 Facelift Jeugdhonk en aanschaf materialen jeugd (€ 2.300,00)

Omschrijving
Geluid
Toneel verlichting
Beamer
MFA Keukenuitrusting
Bingospel
Biljart
Productiekosten toneel
Computers
Schermen mobiel
Kookstudio (keukenuitrusting)
Samen Sterk
Pers.Fonds
Zondagmatinee
Rondleidingen
Beleef Sprundel
Gr.onderhoud/Invest.fonds
Narrow Casting
Evenementenkast
Geluidsakoestiek Zijbeuk Noord
Aanpassing kassasysteem
Jeugdhonk inrichting/materialen
WGZS
TOTALEN

saldo
01-01-2019
1.646,29
871,61
1.522,54
166,94
681,76
1.891,41
200,00
742,50
380,00
3.355,32
305,18
1.664,23
-121,80
1.417,91
-18.108,09
12.788,93
4.543,44
2.375,00
0,00
0,00
0,00
1.124,06
17.447,23

mutatie
saldo
+/31-12-2019
81,20
1.727,49
3.204,74
4.076,35
22,50
1.545,04
-68,50
98,44
52,50
734,26
-50,31
1.841,10
100,00
300,00
1.733,44
2.475,94
-669,40
-289,40
303,10
3.658,42
10,31
315,49
-58,91
1.605,32
-2,24
-124,04
-142,75
1.275,16
20.185,68
2.077,59
-1.548,53
11.240,40
263,40
4.806,84
700,00
3.075,00
2.300,00
2.300,00
800,00
800,00
2.300,00
2.300,00
-99,60
1.024,46
29.416,63

46.863,86

Het positieve resultaat van 2019 zal worden toegevoegd aan Groot onderhoud/Invest. Fonds.
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9.3 Financieel overzicht gymzaal
Vanaf het schooljaar 2018-2019 wordt de bovenverdieping van de gymzaal, het Kloosterlokaal,
verhuurd als klaslokaal aan de basisschool. Hierdoor zijn de verhuuropbrengsten gestegen. Ook
bij de lasten is er sprake van een stijging.

2019

Omschrijving
Opbrengsten verhuur gymzaal
Opbrengsten Verhuur Kloosterlokaal School
Opbrengsten diversen

Baten
25.380,10
9.600,00
25,00

Huur
Salarissen
Vrijwilligers
klaslokaal inrichting onderh
Schoonmaakartikelen
Inrichting algemeen
Electriciteit
Gas
Water
Telefoon
Alarminstallatie
Belastingen - Heffingen
Verzekeringen
Diversen
TOTAAL

2018
Lasten

Baten
23.766,63
4.080,00

7.488,50
16.504,69
490,00
-62,80
601,19
30,99
2.966,63
4.119,25
268,17
543,74
577,30
1.017,45
171,40
578,31
35.005,10

35.294,82

Lasten

7.270,00
14.664,61
490,00
192,19
519,12
117,15
2.414,88
3.118,13
191,91
440,46
326,27
982,96
102,28
320,23
27.846,63

31.150,19

Een exploitatietekort wordt door de Gemeente gecompenseerd tot maximaal de te betalen
huurprijs. Over 2019 bedraagt het exploitatietekort € 289,72

Exploitatieresultaat
Baten
Lasten
Resultaat
Compensatie Gemeente Rucphen
Exploitatieresultaat
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2019
2018
35.005,10 27.846,63
35.294,82 -31.150,19
-289,72

-3.303,56

289,72

3.303,56

0,00

0,00
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10 Bijlagen
10.1 Personeel
In dienst: Arian Schrauwen, dorpswerker (per week 25,2 uur Sprundel, 3,6 uur Schijf) vanaf 4
februari 2019 ziek; jeugdwerk: Wouke Rokx, vanaf 12-8-2019 16 uur per week; Dineke
Verpaalen: beheer en administratie (27 uur per week), Conny Heeren: beheer en administratie
(18 uur per week).
Gedetacheerd via WVS: Anja Konings, administratie, jeugdwerk en bar (24 uur per week); Kees
Koevoets, beheer en onderhoud (10,8 De Trapkes en 18 uur sportzaal per week).
Via Werkplein: Marian van der Made 9 uur per week schoonmaak (door omstandigheden was ze
veel afwezig).

10.2 Vrijwilligers per 31-12-2019
Bestuur
Adrie van Ginneken (voorzitter), Toon van de Sanden (secretaris), Ad van de Sande
(penningmeester) Kees Gommers (beheer), Kees van den Broek (personeel), Christel Meijer
(Cursuswerk), Nicojan Lazeroms (Verenigingsraad), Jan Wijnen (Zorgnetwerk). Vacatures:
Jeugdraad en Wijkenoverleg.
Zorgnetwerk
Commissie: Jan Wijnen (voorzitter), Toon van de Sanden (secretaris), Cees van Oorschot, Kees
van den Broek, Christ de Jong.
A.S. Samen Sterk: Jo Oomen (voorzitter), Mien Roovers (secretaris), Jo van den Broek.
‘Boerderij Ros’: Ton Bergenhenegouwen, Jan Wijnen, Adrie van Ginneken, Johan van Meer, Hans
Verdaasdonk, Peter Vergouwen en Leo Smits.
Klusjesdienst: Ton Bergenhenegouwen, Kees Koevoets, Martien Smulders, Hans Verdaasdonk,
Jan Bolluijt, Bert de Bruijn, Jac Daemen en Cees van Oorschot.
Rouwbezoekgroep: Riet van den Bemd, Joke Verdaasdonk, Bert de Bruijn, Wim Monden, Jan van
Steenoven, Toon van de Sanden.
Wijkenoverleg
commissie: Corné Verlind (voorzitter), Mark van Diemen (secretaris), Corine Roks (coördinator
buurtpreventie), Cindy Heeren, Corné Verlind, Ton Pijlman, Adrie van Ginneken, Toon van de
Sanden (vicevoorzitter en coördinator Sprundel Schoon).
Buurtpreventie: Corine Roks en Pieter Aarts.
Sprundel Schoon;: Saskia Hontelé, Piet de Jong, Johan Heeren, Heidi Keverkamp, John Koevoets,
Els Hendrikx, Petra Veraart, Mariëtte Veraart, René Lazeroms, Toon van de Sanden.
Dorpsbus: Jan Bolluijt, Adrie van Ginneken (+ chauffeurs en planners)
Wijkenbiljart: Henk Heeren, Jan Boomaerts en Jack de Hoon.
Wijkendarts: Toon Koevoets en Toine Talboom.
Verenigingsraad
Commissie: Nicojan Lazeroms (voorzitter), Cindy Heeren (secretaris), Willem Verwijmeren
(penningmeester) en Jac van Trijp.
Nieuwjaarsbijeenkomst: Nicojan Lazeroms, Jac van Trijp en Adrie van Ginneken.
De Schetsbaon: Jac van Trijp, Nicojan Lazeroms, Alex Wagemakers, Emiel Rijkdijk, corine Rokx
en Alexandra van Dijk.
Beleef Sprundel: Jac van Trijp (voorzitter), Jan van den Broek, Adrie van Ginneken, Ria van
Oorschot, Ad Meijer, Ad van de Sande en Kees Gommers.
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St. Janscomité: Nincojan Lazeroms, Jac van Trijp, Cindy Heeren, Willem Verwijmeren, Lian
Roovers, Ralf Warmoeskerken, Alex Wagemakers, Wim Verwijmeren en Tom Koevoets.
Zeskamp: Jac van Trijp, Alex Wagemakers, Chantal Croonen, Suus Verschoor Wouke Rokx, Tom
Koevoets en Martijn Peeters.
Nazomerfeest: Jac van Trijp, Nicojan Lazeroms (aangevuld met mensen van deelnemende
verenigingen)
Kerstparade: Jac van Trijp, Nicojan Lazeroms, Sabine Pirard en Willem Verwijmeren.
Cursuswerkgroep
Annie Gommers (voorzitter), Anneke Niemeijer, Christel Meijer, Riet Boomaerts, Petra
Gommers, Mieke Nieuwenhuis, Mien van den Broek, Harry Vergouwen, Jeannette Aarts en
Lisenka Mathijssen.
Jeugdraad
Commissie: Alexandra van Dijck, Corien Rokx en Christel Meijer.
Naschoolse activiteiten: Ella Koper en Romy Kuijstermans.
Clubwerk: Carina van Ginneken en Frank Roks.
Jeugdhonk: Noa van Gils, Steffi Lazeroms, Thom Lazeroms, Bram van der Linden, Milou
Roelands, Tjen Rokx, Renske Rokx en Femke van den Maagdenberg.
Open Mic Night: Geert Konings, Roel Boomaerts, Peter Lauwerijssen en Werner van Nijnatten.
Beheer
Barmedewerkers: Frans Aarts, Claudia Bommelijn, Jan Boomaerts, Tini de Bruijn, Piet Frijters,
Ellie Heeren, Jeannine Mc Cormick, Piet van Oers, Martien Smulders, Jacqueline van Oosterbosch,
Nel van Rest, Piet van Rest, Nel Ros, Anneke Niemeijer, Claudia Bommelijn, Martien Smulders
Diversen
Administratie: Malou van Dijnsen
Algemeen: Wim van Oorschot
Kookstudio: Jennie Konings
Handwerken: Ricky van den Maagdenberg
Onderhoud biljarts en bloembakken: Piet Raaijmakers (overgenomen van Corry van den Broek)
Onderhoud bloembakken: Corry van den Broek
Kunst: Daniël de Bruijn.
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10.3 Verhuur
OVERZICHT HUURDERS 2019
A.S. Samen Sterk
Ad Oostvogels Catering
Adviesraad Sociaal Domein
ASVZ
Attent Schijf
Basisschool Vinkenbos
Beleef Sprundel
Biljartver. Hertog Jan
Borgesius Stichting
Brabantia
BS Heilinde
BS Vinkenbos
Caritas / Caritas Werkgroep Sprundel
Caritas St. Jansfonds
Carmencita
Carnavalsstg. "De Nachtuilen"
Clubwerk
Contant / Diversen
Cuisine La Chapelle
Cursuswerk
Cursuswerkgroep
D' Hondt Architectenbureau
De Braadbanders
De Typetuin
De Zonnebloem
EHBO
Fietsclub Brabantia
Frans Peeters kookstudio
Gemeente Rucphen
Groepsgym
GTR Tandartsen
H.K.K. Onder Baronie en Markiezaat
Het Werkplein
Huwelijk
Intern Barmedewerkers
Intern Beheerdersoverleg
Intern Bestuur
Intern Team
Intern Vrijwilligers/Personeel
Jeremy Mol Kookstudio
Jeugd Kluppenbal
Jeugddisco
KBO Afd. Sprundel
KBO Dag van de Ouderen
KBO Kring Gem. Rucphen
Kerkelijk Waardebeheer
Kleine Kernen
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Kober Kinderopvang
Korteweg & Co
Lions Etten-Leur
Mill Dancers
Muziekver. DHV-VHV
Muziekver. DHV-VHV Estrella's
My Generation
NaSchoolse Activiteiten NSA
NCV
ODSI biljart vereniging
Ootkwizien Kookstudio
Open Mic Night
Oranje/St. Nicolaascomité
OVS
Parinati
R.V.P
Rabobank De Zuidelijke Baronie
Rouwbezoekgroep
Sint Franciscusparochie / parochiekern Sprundel
Speulend Sprundel
Sprundel Got Talent
Sprundel Schoon
Sprundel Vocaal
Stg Groenhuysen
Thuisvester
Traverse / Traverse "Wij zijn Rucphen"
Traverse " Wij zijn Rucphen"
TV Rico
UR Voice
Vereniging Van Pastoraal Werkenden
Verenigingsraad
Vervoer Dorpsbus
Voortgezet Onderwijs
Vrouwen Van Vandaag
Welzijnsgroep
WGZS
Wijkenbiljart
Wijkenoverleg
Wijkspreekuur
Wijkvereniging "Achter de St. Jan"
Wijkvereniging "De Branden"
Wijkvereniging "t Brouwersnest"
Wijkvereniging " 'd Hei"
Wijkvereniging "Berk-d Ettesei"
ZLTO
Zorgnetwerk

Jaarverslag 2019

26 / 27

