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Voorwoord 
 

Evenals voorgaande jaren hebben we in de uitvoering van onze werkzaamheden rekening gehouden 

met de veranderingen in het sociaal domein, de toekomstvisie 2030 van de gemeente en de 

veranderingen die doorgevoerd werden na de transitie in 2015. Dorpswerk Sprundel heeft vanaf haar 

begin in 1987 altijd al bottom-up gewerkt:  inwoners en hun wensen/behoeften zijn het 

uitgangspunt.  We werken vraaggericht,  dienstverlenend en zo veel mogelijk samen met partners. 

Samen weet je meer en bereik je meer. 
 

De transities  bevestigden dat ons werkterrein ruimer 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 
 

2017 was een moeilijk jaar omdat we toen per 1 januari door bezuinigingen van de gemeente terug 

moesten van 1 fulltime naar 0.7 dorpswerker, terwijl ons door de gemeente goedgekeurd werkplan  

aantoonde dat we voor de uitvoering daarvan 1 fulltime nodig hadden. 

Voor een speciaal project ‘inventarisatie van behoefte in Sprundel omtrent wonen, zorg en welzijn 

onder 55-plussers’ kregen we nog 9 maanden 0.1 fte dorpswerker bij. 
 

We wisten ook dat 2018 wederom geen makkelijk jaar zou worden. Ook nu gaf de gemeente niet aan 

welke activiteiten in ons welkplan niet uitgevoerd hoefden te worden. Door omstandigheden kon de 

inventarisatie van behoefte in Sprundel omtrent wonen, zorg en welzijn onder 55-plussers niet 

binnen het jaar afgewerkt worden. En buiten alle lopende activiteiten diende zich via de Vereniging 

Kleine Kernen Noord Brabant een ander project extra aan: ‘’Het nieuwe ontmoeten’’. Eenzaamheid 

was een hot item, de provincie financierde het praktijklab en het paste precies in ons werken naar 

een zelfdragende gemeenschap met zorg dichtbij. Dus konden we dat niet laten lopen. 
 

Door alle drukte en door ziekte van de dorpswerker kwamen jeugd- en jongerenwerk en activiteiten 

voor groepen die extra begeleiding nodig hebben, naast jongerengroepen bijvoorbeeld de 

alleenstaandenclub en statushouders, in de verdrukking. 
 

De (technische) problemen die na de verhuizing naar de nieuwe MFA in het gebouw de kop opstaken 

zijn nog steeds niet helemaal onder controle. Vooral de klimaatbeheersing blijft een zorgenkindje 

waaraan het bestuur veel tijd spendeert.  

De sinds de in gebruik name van de MFA toegenomen bezettingsgraad en activiteiten, bij gelijk 

personeelsbestand, legden (te) grote druk op vrijwilligers en personeel. Na veel puzzelen lukte het 

om per 1 september 2018 een parttime beheerster/huishoudelijk medewerkster in dienst te nemen. 
 

Vanwege veranderingen en problemen voerden we discussie over plaats en inhoud ons dorpshuis. 
 

Het jaar 2018 wordt met een negatief saldo afgesloten. 
 

De gemeente heeft in voorgaande jaren flink op de subsidie bezuinigd en heeft vanaf 2012 de 

subsidie niet meer geïndexeerd, zonder aan te geven welk werk van ons zij niet meer wil subsidiëren.  

De gemeente die zegt overheidsparticipatie te willen, maar naar burgers en vrijwilligers luisteren 

staat bij de gemeente nog in de kinderschoenen. Het maakt ons weleens moedeloos. 

 

Naast veranderingen en vernieuwingen bleven ook een aantal zaken en activiteiten in 2018 (vrijwel) 

onveranderd en belangrijk. Het geheel wordt op de volgende bladzijden geschetst. Vragen en 

opmerkingen daarbij horen wij graag. 
 

 

Sprundel, mei 2019     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 transities vragen niet alleen ons, maar ook aan andere 

maatschappelijke organisaties en gemeenten om anders te gaan werken. 

De Visie 2030 van de gemeente Rucphen geeft een overstap aan naar overheidsparticipatie. De 

gemeente gaat fungeren als regisseur, maakt beste krachten los bij de spelers (burgers) en faciliteert. 

Helaas, zijn we hierin in 2018 teleurgesteld.  

We hadden gesprekken met wethouders en ambtenaren, als mensen/groepen op het 

maatschappelijk vlak ideeën of problemen hadden en wanneer de gemeente plannen maakte voor 

de inrichting van het dorp en voorzieningen voor het dorp. Onofficieel 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.  Het 

werk blijft zich telkens vernieuwen maar ons uitgangspunt blijft: de behoefte van mensen in onze 

gemeenschap. 

 

2. Organisatie 

2.1 Doel, werkwijze, taken en kader 
Doelstelling, werkwijze, taken en kader waren in 2018 zoals in het in ons werkplan 2018 bij de 

subsidieaanvraag 2018 beschreven. Zie bijlage 1, blz. 23. 

In 2018 hebben we bij de gemeente gevraagd om erkenning als dorpsraad. De wethouder ging er 

vanuit dat wij al een dorpsraad waren, maar we kregen als antwoord dat onze plaats, al of niet als 

dorpsraad, bepaald zou worden na ‘de reorganisatie’. Ondertussen maken wij deel uit van de 

projectgroep Dorpshart Sprundel en de ontwikkelingsgroep Sprundel die door de gemeente in het 

leven zijn geroepen en hebben wij in 2018 los daarvan met de gemeente ten behoeve van het dorp 

en haar inwoners gesprekken gehad over de inrichting van de St. Janstraat, aanvullend openbaar 

vervoer, eenzaamheid en over inrichting van het gebied bij dorpshuis en school. 

2.2 Management 
Na de overstap van de oude Trapkes naar de nieuwe MFA bleek snel dat we een veelomvattend 

bedrijf geworden zijn. Ervaren werd en wordt dat we het met de beschikbare mankracht en middelen 

niet blijven redden. Ook in 2018 werd een manager erg gemist, vooral in de beheersfeer. 

De dorpswerker die in 2017 0,3 fte moest inleveren kon niet langer als projectleider fungeren. 

Bestuursleden, vrijwilligers, moesten die taak overnemen. Zij kunnen en willen dat in deze mate niet 

blijven doen en het werkt ook niet goed. 

Voor de beheerder was het onmogelijk om de vele werkzaamheden die op haar afkwamen in de tijd 

die zij daarvoor had, te kunnen behappen. Een freelancehulp bood in het begin van het jaar 

ondersteuning. Daarnaast moest het bestuur qua beheer te veel regelen. De huishoudelijk 

medewerker kreeg tijdelijk assistentie van een oproepkracht. Na lang financieel puzzelen kon per 1 

september 2018 een parttime beheerder/huishoudelijk medewerker aangenomen worden. De 

benodigde middelen daarvoor kwamen deels beschikbaar, omdat de huishoudelijk medewerker in 

juli met pensioen ging. 

2.3 Bestuur  
Regulier vergaderde in 2018 het algemeen bestuur vijf keer. Het dagelijks bestuur wekelijks, omdat 

er zoveel geregeld moesten worden. Verslagen van die wekelijkse bijeenkomsten gingen naar alle 
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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 2019 aan de orde. 

Tijdens de jaarvergadering werd gediscussieerd over de vraag: Wat voor soort dorpshuis willen we 

zijn? In groepjes discussieerden de aanwezigen  over de volgende 4 mogelijkheden: 

- Het Klassieke Dorpshuis: bestuur verhuurt ruimte maar organiseert zelf geen activiteiten 

- Het Dorpshuis Plus: bestuur verhuurt en organiseert ook zelf activiteiten 

- Het Netwerk Huis: bestuur organiseert activiteiten en netwerkt actief met andere 

organisaties 

- Het Huis van het Dorp: bestuur werkt als sociale onderneming, samen met de 

netwerkpartners en bewoners. 

De conclusie was dat we in de basis een Dorpshuis Plus zijn en dat we de ambitie hebben om naar 

het Huis van het Dorp te gaan. 

Bestuur, personeel en vrijwilligers zijn aan het vergrijzen. Dat trekt geen jongeren aan. Aanwas 

ontbreekt. Bestuur, uitvoeringsorganen en werkgroepen zijn bij het zoeken naar vrijwilligers verder 

gaan kijken dan de hun bekende kring en  mensen actief gaan benaderen.  Iemand vragen voor een 

afgebakende klus blijkt vaak succesvol. Leden voor vaste commissies of werkgroepen zijn moeilijker 

te vinden en wat bestuursleden betreft in 2018 gelukkig nog één. 

Speciaal is geprobeerd om jongeren te activeren. Dat gaat erg moeizaam omdat veel jongeren 

bijbaantjes hebben en de moderne media veel van hun tijd opslokken. 

Op de veranderingen in behoefte,  mogelijkheden en mentaliteit veranderen, is steeds zo goed 

mogelijk ingespeeld. 
De periodiek aftredende bestuursleden Adrie van Ginneken en Kees Gommers (beiden benoemd 

door het bestuur) zijn met algemene stemmen herbenoemd. De Verenigingsraad benoemde Nicojan 

Lazeroms opnieuw voor drie jaar. Annelies van Leeuwen (benoemd door het bestuur) trad, zoals 

eerder aangekondigd, tussentijds af. Haar taak is overgenomen door Ad van de Sande.   De 

bestuurszetels van het Wijkenoverleg en de Jeugdraad zijn vacant. Deze uitvoeringsorganen zijn 

dringend verzocht om een bestuurslid te benoemen. Ondertussen houdt Christel Meijer, bestuurslid 

Cursuswerk, contact met het jeugd- en jongerenwerk en Toon van de Sanden, bestuurslid namens 

vrijwilligers, met het Wijkenoverleg. 

Bestuur, uitvoeringsorganen en leden daarvan, stonden, zoals gebruikelijk, het hele jaar open voor 

vragen, suggesties en op- en aanmerkingen. 

Om de ontwikkelingen in het werk te volgen hebben we vakbladen, maar ook bezochten 

bestuursleden bijeenkomsten van de Vereniging Kleine Kernen en ’t Heft, platform voor 

gemeenschapshuizen in Noord Brabant. 

2.4 Netwerk  
Via bestuur, uitvoeringsorganen en werkgroepen is de stichting diep geworteld in de plaatselijke 

samenleving (zie organogram blz. 24). Belangrijk doel van dat netwerk was ook in 2018: signaleren 

van- en inspelen op behoeften op plaatselijk sociaal, cultureel en maatschappelijk terrein. 

Een hoofdtaak van de uitvoeringsorganen Jeugdraad, Zorgnetwerk, Verenigingsraad en 

Wijkenoverleg blijft 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 hadden uitwisseling van ervaringen en 

informatie plaats. Tevens kwamen deze organen op voor de belangen van de clubs en organisaties 

die er in vertegenwoordigd zijn, alsmede hun doelgroep in het algemeen. En vanuit de netwerken 

ontstonden ook activiteiten en werden acties ondernomen.  
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3. Krachten accommodaties en middelen 

3.1 Vrijwilligers, stagiaires, additionele krachten 
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. 

In januari 2018 kenden we 101 vaste vrijwilligers, eind december 2018 waren het er 99. (zie bijlage 

3,op blz. 25). 

Op de jaarlijkse vrijwilligersavond kregen de volgende lustrumvrijwilligers een attentie: voor vijf jaar 

Roel Boomaerts en Cindy Heeren; voor 10 jaar Mien Roovers en Jan Boomaerts; voor 20 jaar Carina 

van Ginneken. 

Door het jaar heen hebben enkele leerlingen van Munnikenheidecollege, KSE en Prinsentuin bij  

Dorpswerk Sprundel een maatschappelijke stage gedaan, per leerling variërend tussen 20 en 30 uren. 

Via het re-integratiehuis was Marianne van der Made 9 uur per week huishoudelijk medewerker en 

Mohsen Ahmadi 6 uur per week assistent-onderhoudsman. 

De additionele krachten en vrijwilligers worden door de professionele krachten begeleid. 

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. Om haar taak te verlichten verrichtte Olivia de Koning 

freelance werkzaamheden, met name ten behoeve van evenementen en incidentele activiteiten. 

Hoewel Olivia haar werk op zich voortreffelijk deed, leidde dat in onze situatie, waarbij kennen en 

gekend worden erg belangrijk is, niet tot het gewenst resultaat. 

Huishoudelijk medewerker Jennie Konings was tot de zomervakantie 9 uur per week in dienst.  Toen 

hebben we afscheid van haar genomen omdat ze de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. Per 1 

september is Conny Heeren-Vissenberg voor halftime in dienst gekomen als beheerder/huishoudelijk 

medewerkster. 

Vanuit het Werkvoorzieningsschap (WVS)was Anja Konings 24 uur per week administratief 

medewerker. Tot half 2018 werkte WVS-kracht Diana Lauwen nog enkele uren per week 

therapeutisch, daarna moest zij wegens verslechterde gezondheid afscheid nemen. 

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). 

3.3  Dorpswerker 
Sinds 2017 is de dorpswerker door bezuinigingen structureel 0,3 fte minder beschikbaar voor 

Dorpswerk Sprundel. Een deel van zijn vroegere taken kan niet meer door hem uitgevoerd worden. 

Dit leverde in 2018 nog steeds spanningen op. Vanuit het verleden verwachtten clubs en mensen 

meer dan hij kan waarmaken. 

Zijn projectleiderstaken zijn noodgedwongen komen te vervallen en drukken nu op de bestuursleden. 

Dankzij een speciale subsidie had de dorpswerker tot april 2018 0.1 fte extra voor de enquête 

‘wonen, welzijn en zorg’. Verder werkte hij nog 0,1 fte voor SKW Schijf. 
In Sprundel wordt zijn voornaamste aandacht gevraagd voor het jeugd- en jongerenwerk. Verder 

staat de dorpswerker 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 2018 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 bleef tevens 

zijn taak om bewoners te activeren om bij te dragen aan een gezond en prettig  gemeenschapsleven 



8 

 

(maatschappelijke participatie en zorgen voor elkaar). Elke maand besprak de dorpswerker zijn 

werkzaamheden met het bestuur en eens per week met een bestuurslid. 

3.4 Accommodatie 
Om de energiekosten te verminderen zijn ook in 2018, evenals in voorgaande jaren, wederom 

diverse maatregelen getroffen. Een en ander heeft resultaat gehad. Nog functioneert in het gebouw 

niet alles optimaal. Vooral de verwarming is een probleem. Door bezoekers werd ook in 2018 

regelmatig geklaagd over een te hoge of te lage temperatuur en tochtwerking in met name de 

bovenverdieping. Het kostte in 2018 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. 

Het gebruik van de sportzaal nam in de tweede helft van 2018 toe omdat basisschool Vinkenbos er 

een lokaal betrok op de bovenverdieping en Archida een uur meer per week meer ging gebruiken.  

Het gebruik van De Trapkes is wat afgenomen. De gebruikers van De Trapkes in 2018 zijn te vinden  

bijlage 5 (blz. 27)  

Voor de huurtarieven in 2018: zie bijlage 4 op bladzijde 27; bartarieven in bijlage 6 op pagina 28. 

 

3.5 Geld 
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’’.  Echter door niet te voorziene tegenvallers en doordat de enquête 

meer losmaakte dan verwacht was de inventarisatie op 1 april niet afgewerkt. De gemeente, die op 

de hoogte was van de redenen, wees de aanvraag om verlenging van de subsidie voor de 

dorpswerker af. De subsidieaanvraag voor het project Eenzaamheid is medio 2019 nog niet 

beantwoord. 

De subsidie is sinds 2012 niet meer geïndexeerd, terwijl alle kosten jaarlijks stijgen. Voor 2019 heeft 

de gemeente echter een subsidiestijging van 1,5% toegezegd (terwijl ze zelf 3% meer huur voor de 

sportzaal rekent). 

En in december 2018 kregen we te horen dat we bij aan het huis gerelateerde activiteiten ook voor 

eten mogen zorgen, waardoor we meer inkomsten kunnen gaan genereren. 

Het exploitatieoverzicht 2018 is te vinden op bladzijde 18 (hoofdstuk 12). 

 

4. Openstelling 
Elke werkdag is De Trapkes ’s morgen van 9.00 tot 12.00 uur,  ’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 vooral 

gebruik van gemaakt door 55-plussers: om elkaar te ontmoeten, te buurten en voor ontspannende 

activiteiten. 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. 

Op het eind van het jaar is een Boekenspot geopend, waar iedereen gratis boeken kan halen en 

brengen. 

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 activiteiten zijn. In 2018 is, mede op 

verzoek van ouderen, gestart met extra activiteiten op zondagmiddag. Dat was qua belangstelling 

een wisselend succes. 

 

5. Cursuswerk 

Aan de cursussen van de Cursuswerkgroep deden in seizoen 2018/2019 261 personen (190 vrouwen 

en 71 mannen) , mee: Houdings- en Bewegingsgymnastiek 15, Pilatus 45, Bloemschikken 52, 

Leesgroep 9, Spaans 23, Italiaans 14, Yoga 23 en Koken 80.  Het betrof 26 groepen: 1 Houdings- en 
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Bewegingsgymanstiek, 4 Pilatus, 1 Leesgroep, 4 Bloemschikken, 4 Spaans, 2 Italiaans, 2 Yoga en 9 

Koken.  Ten opzicht van 2017-2018 steeg het aantal groepen Pilatus met 3, bij Spaans met 2, terwijl 

bij Koken het aantal terugliep van 12 naar 9. Bij de overige cursussen bleef het aantal groepen gelijk. 

Het totaal aantal deelnemers steeg van 243 naar 261 

Voor Engels, Frans, Duits, Gym voor mannen  en Tekenen/Schilderen was in het voorbije seizoen 

onvoldoende belangstelling. Het cursusseizoen werd met een positief saldo afgesloten.  

 

6. Opbouwwerk 
Om integratie van statushouders te bevorderen hadden we gesprekken met vertegenwoordigers van 

Vluchtelingenwerk. En we organiseerden een bijeenkomst voor statushouders in het dorpshuis om 

hen te tonen welke mogelijkheden en activiteiten er ook voor hen in het dorpshuis zijn. Dit leidde 

(nog) niet direct tot respons. 

Wij hebben hondenbezitters, die een speelwei voor honden willen, de weg gewezen en met hen en 

ideeënmakelaars van de gemeente een eerste bijeenkomst belegd. Daarna zijn de hondenbezitters, 

deels samen met de ideeënmakelaars, verder gegaan. Het proces loop nog. 

Samen met de KBO’s uit St. Willebrord en Sprundel hebben we ons ingezet voor aanvullend 
openbaar vervoer als  buslijn 312 gaat strekken. De besprekingen onderling, met gemeente, 

provincie en Arriva lopen in 2019 nog door. 

Landelijk en provinciaal was er in 2018 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, omdat bij de enquête ‘wonen, welzijn en zorg’ ook op het 
probleem Eenzaamheid gestoten was. Tot op heden kan het Plan van Aanpak gemaakt door het 

praktijklab, met 23 vrijwilligers en 7 professionals, niet uitgevoerd worden, omdat de gemeente nog 

geen besluit genomen heeft over de benodigde subsidie. (zie paragraaf 9.4) 

 

7. Culturele activiteiten 
Nadat ze in 2016 met hun werken het dorpshuis opsierden komen plaatselijke amateurkunstenaars 

nog weleens bij elkaar en wisselen informatie uit. Met de St. Jansfeesten hielden ze samen met 

schildersclub St. Jospeph uit  St. Willebrord in De Trapkes een expositie. Voor de komende jaren 

hebben ze al meer activiteiten op het programma staan. 

Acties om tot een jeugdkoortje te komen blijken vooralsnog tevergeefs te zijn. 

Eind 2018 is in de Trapkes, in samenwerking met de bibliotheek, een Boekspot geopend. Iedereen 

kan tijdens openingsuren in De Trapkes boeken halen en brengen. Anneke Niemeijer en Jeannette 

Aarts verzorgen de inrichting en het op peil houden van de boekenkast in de foyer. Het begin is 

veelbelovend, er worden veel boeken gehaald en gebracht. 

Ook in 2018 liet het Dorpswerk samen met de plaatselijke heemkundekring weer een dialectmiddag 

plaatshebben en een filmmiddag plaatshebben. En er vond een muziekmiddag plaats. 

En het Dorpswerk kreeg samen met parochie, ondernemersvereniging, heemkundekring en 

molenstichting om de restauratie van de Geheimen van de Rozenkrans en op 30 september een 

nostalgische processie voor elkaar. (Zie paragraaf 10.6 op blz. 16.)  
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8. Jeugd- en jongerenwerk 

8.1 Jeugdraad 
De hele jeugdraad – commissie en vertegenwoordigers van SV Sprundel, Scouting, Carmencita, 

Estrella’s,  oudercommissie basisschool, naschoolse activiteiten, Open Mic Night – kwam in 2018 drie 

keer bij elkaar. Tussendoor had de jeugdraadcommissie verscheidene keren overleg. 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, een roefeldag en 

een buitenpeeldag. 

In samenwerking met de Verenigingsraad is er in de vorstperiode begin 2018  wederom een 

Sprundelse Schetsbaon gemaakt op het Kloosterplein. Dit tot groot plezier van de kinderen en 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 mede toezicht. De gemaakte kosten voor de “schetsboan” werden gefinancierd uit 
de opbrengst van de koek en zopie. 

8.2 Brede School 
Aan het begin van het schooljaar presenteerden  de brede-schoolpartners Kober en Dorpswerk zich 

gezamenlijk samen met andere Sprundelse jeugdverenigingen  tijdens een informatiemarkt in de 

basisschool. De kinderen leidden daarbij hun ouders rond en dat was een succes. Er is weer 

regelmatig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op basisschool Vinkenbos zinvolle 

jeugdactiviteiten te promoten; via folders, de nieuwsbrief van school en/of een praatje in de klas. 

Goede contacten met school zijn in 2018 gecontinueerd. De voorleeswedstrijd van de school, in het 

kader van de landelijke voorleeswedstrijd, was op het podium van De Trapkes. 

8.3 Naschoolse activiteiten 
Tien kids van de onderbouw kwamen op maandagmiddag na schooltijd trouw naar de gym. Na de 

zomervakantie stopte deze activiteit omdat Conny de Vries niet meer beschikbaar was en een 

vervanger voor haar niet gevonden kon worden. Eens per maand was het sporten in de zaal voor de 

bovenbouw, onder begeleiding van de gemeentelijk jongerenwerker Coen Buijk. 

Schilderen en tekenen onder leiding van Els Hendrikx, met assistentie tot de zomervakantie van Anja 

Peeters en daarna van Ella Kooper, bleef in trek. Met 14 kinderen was het al druk en toen er in 

december een toeloop kwam van kinderen uit de onderbouw is besloten vanaf 2019 voor de 

jongsten een knuselclub te beginnen. 

In 2018 is door een Sprundelse student van de muziekacademie in Tilburg een poging gedaan om een 

zangclubje op te richten. Een paar fanatiek kinderen meldden zich aan, maar te weinig om er mee 

door te gaan. Opnieuw werden geen ouders bereid gevonden om een werkgroepje te vormen dat de 

naschoolse activiteiten begeleidt.  

8.4 Jeugddisco’s 
In 2018 waren er vijf disco’s voor de basisschooljeugd, met wisselende opkomst. In de praktijk zijn 

het vooral de kinderen van de onderbouw die de disco’s bezoeken. Op school is in de ouderraad 
nagevraagd of er behoefte is om iets van een chill-avond voor de bovenbouw te organiseren doch dit 

verzoek is vooralsnog bij de ouderraad blijven liggen. 

8.5 We doen van alles club 
Deze club op de maandagavonden kende in 2018  14 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 
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vallen. Gelukkig kregen zij door het jaar heen wat hulp van jeugdige maatschappelijke stagiaires. Op 

verschillende manieren leuk en samen bezig zijn staat voorop in de club. Het programma, mede door 

de jeugd samengesteld, is dan ook zeer gevarieerd. 

8.6 Open Mic Night 
Op het eind van 2018 bestond de Open Mic Night  in feite niet meer. De open inloop voor de jeugd 

die muziek wil maken is gestopt toen muzikaal ondersteuner Geert Konings stopte. Eerst namen vier 

jongeren het over, maar door hun gebrek aan muzikaal didactische vaardigheden, bloedde de inloop 

dood. Door een tiental jongeren zijn twee bandjes gevormd en enkele kids krijgen nu thuis, van een 

vroegere vrijwilliger, gitaarles. 

8.7 Outreachend jongerenwerk 
Er kwamen in 2018 geen signalen binnen dat daar behoefte aan was. 

8.8 Roefeldag 

Zo’n 40 kinderen gingen op 7 april een middag roefelen. Bij zes bedrijven mochten ze achter de 

schermen kijken en hier en daar zelf iets doen:  Brandweer, politie en Boa, timmerfabriek van Trijp, 

manege Godrie, Dynamico en autobedrijf C.A Oomen . Ook de begeleidende ouders vonden het leuk 

en interessant. Vrijwilligers verzorgden het vervoer van de kinderen naar de bedrijven in door 

taxibedrijf De Groen twee gratis beschikbaar gestelde busjes en de BoodschappenPlusbus. 

8.9 Buitenspeeldag 

De straatspeeldag is omgedoopt tot buitenspeeldag. Op 13 juni kwamen er een zestigtal meisjes en 

jongens op af. Zij deden op en bij het Kloosterplein allerlei spelletjes: voetbal, hockey, 

waterspelletjes, hindernisbaan, enzovoort. Door de hulp van een aantal ouders van kinderen van 

basisschool Vinkenbos beleefden de deelnemende kinderen een leuke buitenspeelmiddag. 

8.10 Sprundel got talent 
Eenendertig acts presenteerden een kleine honderd jeugdigen, na de nodige repetities, op 6 oktober 

bij Sprundel got Talent. Veel dansjes, maar onder meer ook een goocheloptreden en een optreden 

van een moppentapper. Er werd zowel een middag- als avondvoorstelling gegeven. De presentatie 

was in handen van kinderen uit groep 8. 

8.11 Jeugdhonk 
In 2018 waren er twee groepen in het jeugdhonk, om de week een groep brugklassers en een groep 

2e/3
e
/4

e
  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, komen samen 

tot activiteiten en blijven zo verbonden met het dorps het plaatselijk gemeenschapsleven.  In de 

tweede helft van 2018 werd de bezetting door vrijwilligers in het jeugdhonk zeer moeilijk omdat toen 

een aantal vrijwilligers een betaald bijbaantje verkozen boven vrijwilligerswerk. 
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9. Zorg 

9.1 Zorgnetwerk 
Het Zorgnetwerk bestond in 2018 uit afgevaardigden van de volgende vrijwilligers- en professionele 

organisaties: KBO Sprundel, Zonnebloem, Welzijnsgroep, Rouwbezoekgroep, Wijkenoverleg, 

Steunpunt voor Ouderen, Maatschappelijk werk Traverse, Mantelzorgsteunpunt, Pastoraat, 

Gemeente 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. 

KBO, Steunpunt Ouderen en Dorpswerk verzorgden de viering van de jaarlijkse Dag van de Ouderen 

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. 

Zaken die in 2018 in het Zorgnetwerk aan de orde gekomen zijn waren openbaar vervoer, de 

wijkzuster, verkeersituatie in de vernieuwde Sint Janstraat en omgeving Trapkes/kerk, wonen, zorg 

en welzijn in de wijken, eenzaamheid, afstemming van activiteiten door de organisaties die zich ter 

plaatse met ouderenwerk bezighouden. 

Nadat eind 2015 nogmaals nadrukkelijk werd vastgesteld dat optimaal benutten van zorgkrachten ter 

plaatse noodzaak is, werd de Werkgroep Gebundelde Zorg Sprundel (WGZS) opgericht. 

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 

omdat dit paste bij de activiteiten van het Zorgnetwerk en de WGZS is hierop ingegaan en het project 

‘Het nieuwe ontmoeten’ gestart. 

9.2 WGZS 
Bundeling en afstemming van zorgkrachten ter plaatse was een doel van de WGZS. Een tweede doel 

was realiseren van de nodige zorgvoorzieningen ter plaatse. De Werkgroep stak haar licht op bij 

dorpen waar deze problematiek al eerder aangepakt is. Zorg en aandacht dichtbij georganiseerd 

blijkt daar voortreffelijk te voldoen en relatief goedkoop te zijn. Onderzocht is waar in Sprundel de 

nodige zorgvoorzieningen zouden kunnen komen en hoe die en zorg en aandacht in het dorp het 

beste georganiseerd kunnen worden. 

Met mogelijke investeerders en zorginstellingen zijn verkennende gesprekken gevoerd omtrent de 

mogelijkheden van een kleinschalig woonzorgcomplex op de locatie “boerderij Ros”. 
In het kader van ‘zorg dichtbij’ `ziet de WGZS graag een zorggroepje in ieder van de negen 

plaatselijke wijken. Een groepje mensen die in het oog houdt waar zorg/aandacht nodig is en zowel 

de hulpvragers als hulpverleners, op het terrein van zorg, kan informeren. 

Na het signaleren van behoefte en mogelijkheden vond de WGZS het nodig om de behoefte en de 

wensen van 55-plussers in iedere wijk nader te peilen. De enquête ‘wonen, welzijn en zorg’ werd 
opgezet. Een enquête, niet alleen om behoefte en wensen boven tafel te krijgen, maar ook om 55-

plussers te informeren over wat er op het gebied van wonen, welzijn en zorg in het dorp is en hen tot 

nadenken over hun toekomst aan te zetten. En door de enquête per wijk, met hulp van vrijwilligers 

uit de wijk, plaats te laten vinden kon tevens een begin gemaakt worden met het opzetten van 

zorggroepjes. 
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9.3 Enquete 

Een pilot met hulp van studenten van Avans en begeleiding van de dorpswerker was in wijk ’t 
Brouwersnest in 2016 een succes. In 2017 wilden we daarom in de andere wijken een enquête 

houden en een zorggroepje oprichten. Van april 2017 tot april 2018 kregen we daarvoor de nodige 

projectsubsidie van de gemeente. Echter 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 moeilijker dan gedacht en de 

enquête zorgde direct voor meer werk, o.a. door directe vragen om informatie en activiteiten. Op 1 

april 2018 was het project daarom nog lang niet af. Het kwam stil te liggen omdat de gemeente niet 

bereid was om er voor begeleiding meer geld in te stoppen. 

Zonder een professional - die de vrijwilligers werft, hen ondersteunt en de uitkomsten helder in kaart 

brengt – konden we niet verder.  

Op 1 april 2018 was met de vijfde wijk gestart, maar die kwam stil te liggen en vier wijken moesten 

nog aan de beurt komen. Later in het jaar zijn de vragenlijsten, dankzij medewerking van de KBO, in 

de laatste vier wijken wel bij 55-plussers afgegeven en opgehaald. Behoefte en wensen werden zo 

geïnventariseerd. Helaas leidde deze werkwijze ertoe dat de vragenlijsten niet allemaal goed 

ingevuld werden en kon geen informatie en bewustmaking plaatshebben zoals bij enquêteren in 

interviewvorm. 

Op deze manier kwam ook niets meer van het opzetten van zorggroepjes. In twee wijken was er 1 

april een zorggroepje en in drie wijken werd aan de formatie van een zorggroepje gewerkt. Voor het 

vormen en inhoud geven aan zorggroepjes is professionele ondersteuning noodzakelijk. 

In vier van de negen wijken is de enquête afgerond en resultaten daarvan en ervaringen daarmee, 

tonen de grote waarde aan van het op deze manier informeren van senioren en inventariseren van 

hun wensen/behoeften. De wijze waarop de enquête wordt uitgevoerd, zoveel mogelijk in 

interviewvorm door vrijwilligers, vergt veel tijd maar levert erg veel op. 

Uit de vrijwilligers die de enquête uitvoeren wordt per wijk een zorggroepje geformeerd, bestaande 

uit vrijwillige contactpersonen/buurtverbinders die betreffende zorg signaleren, informeren, 

verwijzen, actie ondernemen en samenspel en afstemming bevorderen. 

Bij het Praktijklab Het Nieuwe Ontmoeten is de wenselijkheid van dergelijke zorggroepjes, en dan 

met name ter bestrijding van eenzaamheid, eveneens naar boven gekomen. 

9.4 Praktijklab ‘Het nieuwe ontmoeten’ 
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 waarvan in 2018 nog een vijftal 

bijeenkomsten waren. Er waren 23 vrijwilligers en 7 beroepskrachten bij betrokken. Begeleid door 

een professional, betaald via de Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant (VKKNB) door de provincie, 

kwam een Plan van Aanpak tot stand om het eenzaamheidsvraagstuk in het dorp aan te pakken. 

Brede informatie om te komen tot een ‘eenzaamheid vriendelijk dorp’ en zorggroepjes in de wijken 

opzetten die eenzaamheid signaleren en daar actie op ondernemen. Voor het Plan van Aanpak 

hebben we € 8500,- subsidie aangevraagd bij de gemeente. Brieven, een gesprek, samen met een 

vertegenwoordiger van de VKKNB, met de wethouders en een beroep op de gemeenteraad mochten 

niet baten. De gemeente heeft (nog) niet besloten om de benodigde subsidie beschikbaar te stellen. 

Ondertussen ebt het enthousiasme om er mee aan de slag te gaan bij de 30 betrokkenen weg. 
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9.5 Klusjesdienst 

Samen met de KBO kennen we de Klusjesdienst. Die verricht kleine klussen in en om het huis. Er is in 

2018 aanmerkelijk minder een beroep op gedaan dan in jaren daarvoor. Vervoer, bijvoorbeeld naar 

het ziekenhuis of voor een boodschap, voor mensen met vervoersproblemen, is gestopt nadat bleek 

dat bij een ongeluk(je) vrijwillige chauffeurs mogelijk bij de verzekering bonus/malus verliezen. Voor 

buddy’s om met mensen die dat niet meer alleen kunnen te gaan wandelen, fietsen of 
boodschappen doen, kwamen in 2018 geen vragen.  

Een plan om te komen tot een ‘fiksclub’ waar mensen voor kleine reparaties terecht kunnen, ligt nog 

op de plank.  

9.6 Handwerken ouderen 
De handwerkclub voor ouderen kwam elke donderdagmiddag bijeen. De meeste leden, zo rond de 

twintig per keer, zijn alleenstaand en ontmoeting en gezelligheid is hun hoofddoel. De dorpswerker 

was soms troubleshooter en begeleidde, zo nodig, de vrijwilliger. 

9.7 Alleenstaandensoos Samen Sterk 
In 2018 is het aantal leden van 20 naar 18 gedaald. Het is een gemêleerd gezelschap qua leeftijd en 

interesse.  Activiteiten voor alle leden aantrekkelijk maken valt niet mee. In de loop der jaren liep de 

mobiliteit van de dames terug, zodat er bij uitstapjes het nodige regelwerk qua vervoer nodig was. 

Belangrijkste bleef dat de vrouwen, die hun partner verloren hebben, als ervaringsdeskundigen, 

elkaar tot steun zijn. Naast de maandelijkse bijeenkomsten zagen we leden onderling, naar gelang 

hun interesse, onderling tot activiteiten komen. Ondersteuning van de groep door de dorpswerker 

bleek meer nodig dan mogelijk was. 

9.8 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  maakte er gebruik van. De zes vrijwilligers, die dankbaar werk verrichtten, 

werden ook in 2018 door een pastor begeleid. Het Dorpswerk verleende de nodige organisatorische 

faciliteiten en  de kosten werden in 2018, evenals in voorgaande jaren, gedragen door Caritas. 
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11. Gemeenschapsactiviteit en verenigingen 

10.1 Verenigingsraad 
De Verenigingsraad is samengesteld uit afgevaardigden van de volgende Sprundelse verenigingen: de  

wijkverenigingen Achter St Jan, De Branden en D’hei, Carmencita, De Zonnebloem, EHBO, 

Heemkundekring, Ondernemersvereniging, Vrouwen van Vandaag, Muziekvereniging DHV-VHV, 

Oranje/Sint Nicolaas comité, KBO, SV Sprundel, Scouting, Gilde Sint Jan Baptist, Welzijnsgroep, 

Sprundel Vocaal, Speulend Sprundel, Next Generation, molenstichting en de parochie. Ook 

Jeugdraad, Wijkenoverleg en Zorgnetwerk 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 dorpswerker zorgt voor relevante informatie voor vrijwilligers en 

vrijwilligersorganisaties. 

De volledige Verenigingsraad kwam in 2018 twee keer bijeen, haar coördinatiecommissie daarnaast 

meerdere keren. Activiteiten worden uitgewerkt in werkgroepen. De Verenigingsraad beheert het 

led-display buiten bij het dorpshuis. En via de Verenigingsraad wordt de plaatselijke 

activiteitenkalender bijgehouden op dorpswerksprundel.nl. Hierna volgen activiteiten die door 

werkgroepen van de Verenigingsraad in 2018 georganiseerd zijn. De meeste activiteiten hebben als 

belangrijk nevendoel: bevorderen van de sociale samenhang in het dorp. 

10.2 Nieuwjaarsbijeenkomst 
Alle dorpsbewoners konden elkaar op 7 januari in De Trapkes een goed Nieuwjaar toewensen. 

Ongeveer 360 maakten daar gebruik van. Opnieuw traden diverse plaatselijke verenigingen en clubs 

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. Op het Kloosterplein stond een zwembad met glijbaan opgesteld waar 

enkele dapperen de kou trotseerden en een frisse duik namen. 

10.3 Schetsbaon 
Na het succes van de eerste “schetsboan” op het Kloosterplein in 2017 was het afwachten of er in 
2018 weer genoeg vorst  voor een “schetsbaon” zou komen. In januari was het zover en hadden veel  
kinderen ijsplezier aan deze baan beleefden. De Verenigingsraad had de baan aangelegd en mensen 

van de jeugdraad hielden toezicht en zorgden voor koek en zopie. 

10.4 St. Jansfeesten 

22, 23 en 24 juni waren de St. Jansfeesten, verzorgd door een werkgroep van de Verenigingsraad, 

ondersteund werd door vele vrijwilligers. Een aparte werkgroep, met daarin vooral jeugdigen, 

organiseerde de geslaagde Zeskamp voor groot en klein op zondag. In De Trapkes was toen een 

expositie van de Schildersclub St. Joseph. Op het Kloosterplein waren vrijdag- en zaterdagavond en 

zondagmiddag diverse optredens. Bijzonder was H. Mis op het Kloosterplein zaterdag, bij 

gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan van het gilde St. Jan Baptist. 

10.5 Kerstparade 
Op 15 december liet een werkgroep van de Verenigingsraad de tiende Kerstparade plaatshebben.  

Plaatselijke verenigingen, clubs en individuen dragen elk een stukje bij aan het sfeervolle gebeuren: 

verlichte optocht, een in de kerstsfeer aangekleed Kloosterplein, optredens van muziek-, zang- en 

dansgroepen en stalletjes met eten en drinken.   
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10.6 Beleef Sprundel 

Vanuit de Verenigingsraad vormen vertegenwoordigers van parochie, heemkundekring, dorpswerk, 

molenstichting en ondernemersvereniging de werkgroep Beleef Sprundel. Doel is ‘Sprundel op de 
kaart zetten’ en de inwoners bewust maken van het waardevolle en mogelijkheden in het dorp. 

De werkgroep Beleef Sprundel kreeg de restauratie van de Geheimen van de Rozenkrans, belangrijk 

en waardevol erfgoed, voor elkaar. Voor die restauratie, inclusief de processie met inwijding werd 

nodige geld, ruim € 38.000,-  bijeengebracht door bijdragen van het gemeentelijk Toeristisch Fonds, 

Kern met Pit, Provinciaal Bernhard Cultuurfonds, de Parochie, de plaatselijke Heemkundekring, 

Landstad de Baronie en enkele ondernemers 

Beleef Sprundel bracht op 30 september een grootse processie op de been. Het nostalgisch gebeuren 

trok veel bekijks en publiciteit. Op het eind van het officiële gedeelte werd een boekje met 

beschrijven van de Geheimen gepresenteerd en tot slot liep De Trapkes vol bij een feestelijk 

samenzijn met muzikale optredens. 

Daarnaast heeft Beleef Sprundel fiets- en wandelroutes in kaart gebracht en arrangementen gemaakt 

van rondleidingen in molen, Fatimapark, verbouwde kerk en met een horecaondernemer. 

En de groep maakte zich hard voor verdere aankleding van het dorpshart, o.a. met groen op het 

Kloosterpleinen een eyecatcher op de hoek St. Janstraat-Hertogstraat. De gemeente beloofde daar in 

2019 aan te gaan werken. 

 

11. Wijken en leefbaarheid 

11.1 Wijkenoverleg 
Het Wijkenoverleg kwam in 2018 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, vertegenwoordiger Thuisvester en 

ambtenaren veiligheid en openbare werken hoorden telkens een deel van die vergaderingen bij. 

In ’t Pluspunt, de negende wijk, is al jaren geen wijkvereniging meer. Pogingen om daar weer tot een 

wijkvereniging te komen blijven nog altijd zonder resultaat. Wel deed die wijk in 2018 mee aan 

buurtpreventie en zowel de dart- als biljartcompetitie van de wijken. 

Op vergaderingen van het Wijkenoverleg kwamen allerlei zaken betreffende veiligheid en 

leefbaarheid in wijken en dorp aan de orde, inclusief de inrichting- en voorzieningen in het dorp. 

11.2 Sociale samenhang 
Competities van biljarten (16 ploegen) en darten (5 ploegen), als mede de jaarlijkse kaartavond 

waren activiteiten waarbij bewoners uit de verschillende wijken elkaar op een prettige manier 

ontmoetten. Onderling werkten wijkverenigingen samen bij de viering van halloween, sinterklaas en 

carnaval. Ook stelden wijkverenigingen sommige van hun activiteiten open voor inwoners van 

andere wijken of voor iedereen. 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 blijven belangrijk, maar zeker zo van belang 

voor sociale samenhang zijn de activiteiten die in de wijken zelf ontplooid worden. Tijdens de 

bijeenkomsten van het Wijkenoverleg, deden de wijkverenigingen van elkaar ideeën op voor 

activiteiten. 

11.3 Veiligheid 

Corine Roks en Adrie van Ginneken zijn de coördinatoren van Buurtpreventie Sprundel. Elke 

Sprundelse wijk kent een of meer contactpersonen. De plaatselijke Buurtpreventie telt 33 

buurtpreventisten en 720 aansluitingen op de Buurtpreventie-app van het Duizend Ogen project. 

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 
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hulpmiddel. De gemeente reageert alert op deze meldingen. 

In 2018 is zowel door jeugd van het jeugdhonk als door buurtpreventisten meegedaan met de 

fietsverlichtingsactie van de ANWB. In juli is, ondanks een niet al te hoge opkomst, een succesvolle 

activiteit “Boef in de Wijk” geweest. 

Dit jaar werd ook de maandelijkse ronde door de buurtpreventisten geïntroduceerd: naast de eigen 

buurtpreventierondes in de wijken is er maandelijkse een avond waarop buurtpreventisten uit 

verschillende wijken gezamenlijk een gedeelte van Sprundel bezoeken met als doel nog meer 

bekendheid te geven aan buurtpreventie, zowel bij inwoners als ook als afschrikmiddel voor 

mogelijke inbrekers/ kwaadwillende. 

In het buitengebied gaven gemeente en buurtpreventie extra aandacht aan ondermijnende  

activiteiten, onder andere door agrariërs te wijzen op gevaren bij het verhuren van stallen/schuren. 

 

11.4 Inrichting 
Na de herinrichting van de St. Janstraat werd en wordt  geklaagd over het gevaarlijk afvoergootje 

(melding van meerdere valpartijen), de locatie van de wegversmallingen ter hoogte van de nummers 

100 en 114 en slecht toegankelijke parkeerplaatsen met hoog opstaande randen. De klachten zijn bij 

de gemeente aangekaart. Er is ook een gesprek geweest met de wethouder, maar een constructieve 

reactie laat op zich wachten. 

Vertegenwoordigers van de basisschool, de gemeente en het Dorpswerk zijn meerdere keren bij 

elkaar geweest om de verkeerssituatie bij dorpshuis en school te bespreken. Toegezegd zijn 

inmiddels verlagingen in trottoir in de Hertogstraat (waar rolstoelers en mensen met rollator over 

moeten steken), eenrichtingsverkeer op het Kloosterplein, een parkeerverbod in het voorste deel van 

de Hertogstraat bij tijden rond aanvang en uitgaan van de school en vergroening van het 

Kloosterplein. Realisatie liet eind 2018 nog op zich wachten. De gemeente heeft beloofd om in 2019 

de hoek St. Janstraat-Hertogstraat te verfraaien. 

We blijven aandringen op terugkomst van een voetpad langs de speelplaats van de school. 

Gespannen zijn ontwikkelingen met betrekking tot de boerderij Ros, met achterliggende grond, 

gevolgd. Belangrijk dat die locatie mooi en functioneel ingericht wordt. De boerderij stond meerdere 

keren in de verkoop, maar was eind 2018 nog niet verkocht. 

11.5 Zorg 
Naast Sociale Samenhang (activiteiten in dit kader), Veiligheid (buurtpreventie), Leefbaarheid en 

Inrichting en Voorzieningen openbare ruimte, wordt Zorg steeds meer een aandachtsveld voor de 

wijkverenigingen. Onder meer door de vergrijzing wordt steeds meer zorg gevraagd, terwijl vanwege 

financiën minder zorg gegeven kan worden. Nabuurschap is daarom van belang. En zodoende speelt 

de vraag hoe krijgen we zorg dichtbij zo goed georganiseerd. Uit de wijken zijn goede voorbeelden 

naar voren gekomen, maar iedere wijk blijkt andere mogelijkheden en onmogelijkheden te hebben. 

Een paar leden van het Wijkenoverleg maken ook deel uit van de Werkgroep Gebundelde Zorg 

Sprundel. De wijkverenigingen verleenden medewerking aan de enquête ‘wonen, welzijn en zorg’. 
Uiteraard kwamen ook de resultaten en conclusies van de enquête, in het Wijkenoverleg ter sprake. 

 

11.6 Leefbaarheid (Openbaar vervoer) 
Arriva en de provincie hadden plannen om per 1 december de buslijn 312 te gaan strekken. Daarna 

zou er op de grens van Sprundel en St. Willebrord voor beide dorpen nog één bushalte zijn. De enige 

bushalte in Sprundel lag altijd al te ver van het dorpshart met (Steunpunt voor Ouderen, 

gemeenschapshuis De Trapkes en complex De Parel). Na protesten van de KBO’s uit St. Willebrord en 
Sprundel en het Dorpswerk Sprundel is het strekken van de lijn uitgesteld tot 14 december 2019. 

Ondertussen is gezocht naar geschikt aanvullend openbaar vervoer voor beide dorpen. De KBO’s en 
het Dorpswerk onderling, maar ook samen met vertegenwoordigers van gemeente, en een paar keer 

met vertegenwoordigers van provincie en Arriva erbij hebben er, druk over vergaderd. Verscheidene 

ideeën werden gelanceerd en nader onderzocht. Het proces speelde eind 2018 nog volop. 
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12. Financieel overzicht 2018 
 

12.1 Exploitatie Stichting Dorpswerk Sprundel 
 

Hieronder volgt het overzicht van uitgaven en ontvangsten. Ter vergelijking is het vorig boekjaar, 

2017, opgenomen. Daarnaast de begroting voor 2018. 

 

 
 

  

  

 

  

Begroting Exploitatie Exploitatie

2018 2018 2017

UITGAVEN

40xx Salaris Personeel Dorpswerker 56.857,93 59.010,10

4018 Ziekteverzuimverzekering Dorpswerker 3.791,60 3.782,78

totaal salaris Dorpswerker --> 58.500,00 60.649,53 62.792,88

40xx Salaris Personeel Beheer Personeel 41.563,06 39.167,02

4018 Ziekteverzuimverzekering Beheer personeel 2.184,56 1.611,65

totaal salaris Beheer personeel --> 37.000,00 43.747,62 40.778,67

40xx Salaris Personeel Huishoudelijk personeel 6.612,33 15.296,82

4018 Ziekteverzuimverzekering Huishoudelijk personeel 268,58 446,68

Verschil (wordt veroorzaakt door pensioenpremie) 54,22

totaal salaris Huishoudelijk personeel --> 20.000,00 6.880,91 15.797,72

totaal salaris Beh + huish. personeel --> 57.000,00 50.628,53 56.576,39

4002 bijzondere beloningen 0,00 0,00 1.161,46

4005 inhuren manager grote activiteiten 8.727,20 229,79 1.374,90

4004 WSW personeel 15.000,00 18.175,97 16.611,43

4006 Vrijwilligers 14.000,00 16.365,70 16.960,63

4011 Overige personeelskosten 1.600,00 2.470,32 2.220,10

4012 Loonadministratie 1.650,00 1.427,74 1.585,60

4013 Overige verg. Personeel 215,80 215,80 215,80

4015 Doorbelaste pers. Kst sportzaal -9.000,00 -5.564,00 -5.937,00

4017 Werkgeversvereniging 1.050,00 1.072,53 1.087,63

4019 -/-Ziekteverzuimverzekering: uitkering 0,00 -604,00 -444,03

-/-Vrijval voorziening loopbaanbudget in 2018 -897,33

40xx TOTALE PERSONEELSKOSTEN 148.743,00 144.170,58 154.205,79

  

4200/4205 Onderhoud inventaris/inrichting 2.500,00 5.592,91 9.368,23

4206 Wasmachine / droger 0,00 867,95 0,00

4215 Verzekerings schade 0,00 0,00 0,00

4220 Schoonmaakartikelen 1.750,00 1.665,18 1.798,21

4225 Overige reinigingskosten 1.750,00 2.118,85 1.734,08

4230 Electriciteit 10.000,00 7.756,78 8.109,31

4235 Gas 7.500,00 6.113,11 6.534,24

4240 Water 275,00 303,02 273,74

4246 Office Plus (tel/internet/tv) 900,00 821,96 838,71

4250 Overige huisvestingkosten 1.500,00 1.314,38 1.278,62

4260 Belastingen/heffingen 1.750,00 2.467,16 1.773,49

4270 Verzekeringen 1.550,00 1.397,71 1.439,34

42xx TOTALE HUISVESTINGSKOSTEN 29.475,00 30.419,01 33.147,97
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Begroting Exploitatie Exploitatie

2018 2018 2017

UITGAVEN

4500 Porti/vracht/bezorg kosten 125,00 36,65 312,00

4501 Kopieer / printwerk 0,00 123,30 0,00

4505 Kantoor 800,00 490,12 1.019,73

4506 King software abonnement 0,00 365,69 0,00

4510 Bestuurskosten 1.150,00 1.399,67 1.279,85

4535 Bestuurders aansprakelijkheidsverz 400,00 388,88 459,58

4511 Vrijwilligers algemeen 3.000,00 2.553,59 2.014,43

4512 Beheerskosten 0,00 30,00 0,00

4515 Documentatie/abonnementen 700,00 1.016,69 1.019,93

4521 Accountenz 1.550,00 1.522,60 1.878,90

4530 Representatie/Public relations 1.000,00 793,27 1.549,23

4540 Betalingsverschilen 0,00 -1.113,28 -731,60

4545 Afboeken debiteuren 0,00 0,00 0,00

4546 Afboeken voorraad 0,00 0,00 0,00

4550 Reis- en verblijfkosten 0,00 0,00 0,00

4599 Overige algemene organisatiekosten 700,00 210,15 0,00

4610 Bankkosten 450,00 724,89 573,61

4620 Bankrente -100,00 -4,41 -11,54

4650 Niet verrekenbare BTW 3.000,00 4.802,74 3.905,72

45xx & 46xxALGEMENE ORGANISATIE KOSTEN + BANK 12.775,00 13.340,55 13.269,84

0905 Jeugdraad 350,00 199,50 183,30

0906 Jeugdhonk bar 200,00 297,24 0,00

0907 Jeugdhonk activiteiten 1.000,00 1.360,87 985,97

0910 Algemeen jeugdwerk 200,00 0,00 134,45

0911 Sprundel got talent 50,00 16,33 0,00

0912 Buitenspeeldag 100,00 26,45 0,00

0913 Roefeldag 100,00 129,08 0,00

0914 Kluppebal 100,00 31,70 0,00

0923 Jeugddisco 100,00 -22,10 88,00

0922 KinderVakantieWerk 0,00 0,00 0,00

0924 Open Mic Night 100,00 310,05 0,00

0935 Clubwerk 500,00 595,83 319,86

0940 Open Jongerenwerk 300,00 0,00 0,00

0941 NSA Muziek 400,00 45,40 0,00

0942 NSA gym 400,00 277,80 54,45

0944 NSA tekenen en schilderen 500,00 430,97 354,69

0946 NSA algemeen 200,00 107,02 361,05

0947 NSA sport & spel 400,00 32,72 471,15

Totaal subsidie jeugd- en jongerenwerk 5.000,00 3.838,86 2.952,92

0950 Verenigingsraad 0,00 0,00 0,00

0951 Wijken 225,00 200,15 258,25

0952 Buurtpreventie 0,00 218,97 0,00

0953 Statushouders 0,00 36,55 0,00

0954 Kerstparade 0,00 0,00 0,00

0955 Cursuswerk Algemeen 0,00 0,00 0,00

0956 Beleef Sprundel 0,00 0,00 796,15

0958 Rouwbezoekgroep 0,00 10,10 0,00

0960/0970 Opbouwwerk / Diversen onvoorzien 200,00 174,10 0,00

0961/0964 Brede School / Stagiaires 50,00 0,00 1,70

0962 Klusjesdienst 200,00 148,80 13,80

0963 Kunstproject 0,00 154,20 98,20

0965 V&O 0,00 0,00 22,55

0967 Sixties 0,00 -13,09 56,79

0968/...300 WGZS Werkgroep Gebundelde Zorg 750,00 0,00 0,00

0971 Ouderenwerk 400,00 347,20 436,60

0975 Studiekring ouderen 0,00 0,00 54,65

Totaal overig subsidie activiteiten 1.825,00 1.276,98 1.738,69

09xx Totaal subsidie activiteiten 6.825,00 5.115,84 4.691,61
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Het jaar 2018 is afgesloten met een verlies van bijna € 1.000,00. De uitgaven hebben we in 2018 in 
de hand kunnen houden; de ontvangsten bleven echter achter. 
 

De totale personeelskosten zijn met ruim € 10.000,00 afgenomen ten opzichte van 2017. Door de 
organisatiewijziging in 2018 heeft er in de personeelskosten een verschuiving plaatsgevonden van 

huishoudelijk personeel naar beheer personeel. In de begroting was dit niet voorzien. De salaris 

kosten van de dorpswerker zijn afgenomen ten opzichte van 2017, maar liggen nog boven de 

begroting en de daarvoor ontvangen subsidie van de Gemeente. 

In de eerste helft van 2018 is er een extra beroep gedaan op het Werkvoorzieningsschap voor inzet 

huishoudelijk personeel. In de begroting was een bedrag opgenomen voor de inhuur van een 

manager bij grote activiteiten. Dit is in 2018 niet aan de orde geweest, c.q. nam het beheer personeel 

voor haar rekening. 
 

De Huisvestingskosten zijn afgenomen ten opzichte van 2017. De grootste kostenpost betreft 

energie. Zowel gas als elektriciteit zijn lager dan in 2017 en ook lager dan begroot. In 2018 hebben 

we te maken gehad met extra onderhoudskosten waaronder schilderwerk trappen en 

beschermingsmateriaal lambrisering. 
 

De Algemene Organisatiekosten liggen op het niveau van 2017 en zijn iets hoger dan begroot. 
 

Uitgaven Activiteiten jeugd- en jongerenwerk zijn met bijna € 1.000,00 toegenomen ten opzichte van 
2017. Uitgaven Jeugdhonk zijn hoger omdat een spelcomputer is aangeschaft. Ook Open Mic Night 

heeft extra gekost. Vrijwilligerskosten voor het jeugd- en jongerenwerk worden geadministreerd 

onder “vrijwilligers algemeen” (4511). 
 

De Totale Ontvangsten zijn met ruim € 14.000,00 afgenomen ten opzichte van 2017 en blijven achter 

bij de begroting. Voor de Buffetontvangsten betreft het een afname van 11%. De gerelateerde 

buffet-inkopen en kosten zijn verhoudingsgewijs meer afgenomen.  
 

Bij de Opbrengst Verhuur valt een afname van 13% ten opzichte van 2017 te constateren. Weliswaar 

is het aantal huurders in 2018 gestegen (van 109 naar 114) maar de opbrengst is lager dan in 2017. 
 

De opbrengsten uit hoofde van het verzorgen van een condoleance/koffietafel bij een uitvaart, en 

het verzorgen van een buffet/lunch, worden sinds 2017 niet meer onder de Buffetontvangsten 

geadministreerd maar onder de Opbrengst diversen. Ook hier valt een afname te constateren. De 

gerelateerde inkopen zijn in verhouding afgenomen. 

Begroting Exploitatie Exploitatie

2018 2018 2017

ONTVANGSTEN

8000 Buffet ontvangsten Trapkes 106.000,00 89.467,57 100.645,82

5000 Inkopen buffet Trapkes -35.000,00 -29.155,49 -35.114,64

5010 Buffet kosten -2.000,00 -3.067,51 -3.224,27

5011/5012 Service abb. Kassa + BEA -500,00 -645,00 -1.383,87

68.500,00 56.599,57 60.923,04

8020 Verhuur Trapkes 34.000,00 30.990,47 35.626,01

8030 Opbrengst diversen 0,00 16.175,22 22.442,74

5030 Inkopen diversen 0,00 -6.254,23 -11.265,34

8310 Subsidie Gemeente welzijnswerker 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

8311 Subsidie Gemeente agogische inzet 2.500,00 1.750,00 5.250,00

Totale ontvangsten 197.818,00 192.079,03 205.794,45

88xx -/-48xx Exploitatie Sportzaal 0,00 0,00 -572,16

Totale uitgaven 197.818,00 193.045,98 205.887,37

SALDO 0,00 -966,95 -92,92
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Naast de “reguliere” subsidie, is in de cijfers het restant subsidiebedrag 2018 (€ 1.750,00) voor de 
werkzaamheden van de dorpswerker inzake het in 2017 gestarte project “inventarisatie van behoefte 
in Sprundel omtrent wonen, zorg en welzijn” opgenomen. De in 2018 ontvangen eenmalige bijdrage 
van € 1.250,00 voor het vervolgen van dit project is niet in de ontvangsten opgenomen maar is 

verwerkt in de investeringsreserve WGZS omdat het project in 2018 nog niet is afgerond. Uiteraard 

zijn de hier aan gekoppelde uitgaven ook via de investeringsreserves verwerkt. 

12.2 Investeringsreserves 
 

Het gebruik van inventaris of apparatuur wordt doorbelast aan de huurder. Omdat na verloop van 

tijd vervanging plaats moet kunnen vinden, worden hiervoor voorzieningen getroffen. Daarnaast 

wordt er gereserveerd voor groot onderhoud en investeringen (voorziening investeringsfonds), voor 

het personeelsfonds en voor A.S. Samen Sterk. Ook de rondleidingen, de narrow casting (sponsors) 

en de zondag matinee zijn in de investeringsreserves opgenomen.  

De in 2018 van de Gemeente ontvangen bijdrage van € 1.250,00 voor het vervolgen van het project 

“Inventarisatie van behoefte in Sprundel omtrent wonen, zorg en welzijn” is verwerkt in de WGZS 
reserve (ook de gerelateerde uitgaven zijn hierin verwerkt).  
 

De voorziening “Nieuwbouw & Inrichting MFA” is in 2018 komen te vervallen; de inrichting van onze 

MFA is in 2018 afgerond. 
 

In 2016 heeft de werkgroep Beleef Sprundel het initiatief genomen om de Geheimen van de 

Rozenkrans te restaureren. Voor de financiële afwikkeling van deze restauratie is een 

investeringsreserve opgenomen. Na afronding van de restauratie en de feestelijke inwijding van de 

herstelde Geheimen van de Rozenkrans in 2018, zijn de financiers aangeschreven. Per ultimo 2018 is 

een bedrag van € 19.750,00 te ontvangen.

 
  

bij af

Geluid 1.370,89 384,50 109,10 1.646,29

Toneel verlichting 656,61 215,00 0,00 871,61

Beamer 1.432,54 105,00 15,00 1.522,54

MFA Keukenuitrusting 386,09 70,00 289,15 166,94

Bingospel 651,76 30,00 0,00 681,76

Biljart 1.564,01 2.174,20 1.846,80 1.891,41

Productiekosten toneel 100,00 100,00 0,00 200,00

Computers 1.429,77 0,00 687,27 742,50

Schermen mobiel 330,00 50,00 0,00 380,00

Kookstudio (keukenuitrusting) 2.343,42 1.435,00 423,10 3.355,32

Samen Sterk 128,03 370,00 192,85 305,18

Open Mic Night 61,03 0,00 61,03 0,00

Pers.Fonds 1.872,40 1.235,35 1.443,52 1.664,23

Zondagmatinee 0,00 928,20 1.050,00 -121,80

Rondleidingen 1.573,66 3.130,25 3.286,00 1.417,91

Beleef Sprundel (geheimen vd Rozenkrans) -7.023,46 20.610,23 31.694,86 -18.108,09

Gr.onderhoud/Invest.fonds 14.902,17 28,00 2.141,24 12.788,93

Nieuwbouw & Inrichting MFA 10.000,00 1.174,29 11.174,29 0,00

Narrow Casting 3.944,93 1.675,00 1.076,49 4.543,44

Evenementenkast 1.875,00 500,00 0,00 2.375,00

WGZS 423,08 2.450,98 1.750,00 1.124,06

TOTALEN 38.021,93 36.666,00 -57.240,70 17.447,23

Omschrijving
saldo

01-01-2018

mutatie saldo

31-12-2018
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12.3 Financieel overzicht sportzaal 

 

  
 

  
 

 

In 2018 zijn de verhuuropbrengsten gestegen als gevolg van de verhuur van een ruimte als 

permanent klaslokaal aan de basisschool. De inrichting van de ruimte, en de benodigde faciliteiten 

zijn grotendeels betaald door de Borgesiusstichting. Het beheer, waaronder de schoonmaak, komt 

voor rekening van het Dorpswerk. Hierdoor zijn de salariskosten en de inzet van vrijwilligers 

toegenomen.  

 

De energiekosten zijn fors gestegen. Het permanent gebruik van het klaslokaal heeft daar aan 

bijgedragen. 

 

Een exploitatietekort wordt door de Gemeente Rucphen gecompenseerd tot maximaal de te betalen 

huurprijs (voor 2018 is dit € 7.270,00). 

Baten Lasten Baten Lasten

Opbrengsten verhuur 27.846,63 23.511,14

     Huur 7.270,00 7.102,50

     Salarissen 14.664,61 14.543,60

     Vrijwilligers 490,00 0,00

     klaslokaal inrichting onderh 192,19 0,00

     Schoonmaakartikelen 519,12 926,46

     Inrichting algemeen 117,15 913,95

     Electriciteit 2.414,88 1.995,87

     Gas 3.118,13 2.346,13

     Water 191,91 138,69

     Telefoon 440,46 414,48

     Alarminstallatie 326,27 320,83

     Belastingen - Heffingen 982,96 1.979,47

     Verzekeringen 102,28 69,12

     Diversen 320,23 434,70

TOTAAL 27.846,63 31.150,19 23.511,14 31.185,80

2018 2017

Exploitatieresultaat 2018 2017

Baten 27.846,63 23.511,14

Lasten -31.150,19 -31.185,80

Resultaat -3.303,56 -7.674,66

Compensatie Gemeente Rucphen 3.303,56 7.102,50

Exploitatieresultaat 0,00 -572,16
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Bijlage 1: Doel, werkwijze taken en kader 

 

Doel en werkwijze  

Het doel van Dorpswerk Sprundel is het sociaal-cultureel werk en de leefbaarheid in Sprundel in 

stand houden en bevorderen. Dat betreft het in stand houden en bevorderen van: 

- sociale samenhang, participatie en zorgen voor elkaar 

- prettig en veilig wonen 

- activiteiten en voorzieningen waaraan in de plaatselijke samenleving behoefte is 

- 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. 

Bij samenwerking met professionele, maatschappelijke instellingen kiest het Dorpswerk voor een 

gebied gebonden 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 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 en maatschappelijk 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. 

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 van de gemeente. 

Activiteiten die de gemeenteraad van belang vindt en in het dorp als zinvol worden ervaren. 

 

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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Bijlage 2: Organogram in 2018 

 
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. 
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Bijlage 3: Vrijwilligers Dorpswerk  Sprundel 

per 31-12-2018 
 

 

In totaal tellen we nu 99 verschillende vrijwilligers. Verscheidenen zijn actief in meerdere groepen: 

 

 A.S. Samen Sterk:  

Leiding: Joke Oomen, Mien Roovers, Joke van den Broek 

 Barmedewerkers:  

Nel Ros, Jacqueline Raaymakers, Jacqueline van Oosterbosch, Ellie Heeren, Jan Boomaerts, Tini 

de Bruijn, Piet Frijters, Jos Heeren, Anneke Niemijer, Ramon Fernandes, Piet van Oers, Nel van 

Rest, Piet van Rest, Martien Smulders en Frans Aarts. 

 Bestuur: 

Christel Meijer (Cursuswerk/Jeugdraad), Nicojan Lazeroms (Verenigingsraad) Jan Wijnen 

(Zorgnetwerk), Ad van de Sande (penningmeester), Kees van den Broek (personeelszaken), Kees 

Gommers (beheerszaken),Toon van de Sanden (secretaris), Adrie van Ginneken (voorzitter). De 

laatste vijf genoemde personen vormen het dagelijks bestuur. 

 Buurtpreventie:  

Corine Roks en Adrie van Ginneken. 

 Commissie Zorgnetwerk:  

Jan Wijnen, Christ de Jong, Kees v/d Broek, Cees van Oorschot 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 

 Jeugdhonk:  

Milou Roelands, Thom  Lazeroms, Tjen Rokx en Bram van der Linden. 

 Jeugdraadcommissie:  

Christel Meijer, Corien Rokx, Alexandra van Dijk. 

 Vertrouwenscommissie:  

Corina van Unen, Louis Warmoeskerken en Denie de Jong. 

 Klusjesdienst:  

Ton Bergenhenegouwen, Bert de Bruijn, Jan Bolluijt, Martien Smulders, Cees van Oorschot, Jac 

Daemen, Kees Koevoets en Hans Verdaasdonk. 

 Open Mic Night:  

Roel Boomaerts, 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, Bert de Bruijn, Joke Verdaasdonk en Toon vd 

Sanden. 
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 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:  

Malou van Dijnsen (gym onderbouw), Ella Koper en (tekenen/schilderen), José de Bruin 

(knutselen). 

 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 van de Sande, Kees Gommers, Adrie van Ginneken, Wim van 

Oorschot, Ria van Oorschot en Daniël de Bruijn. 

 Zeskamp:  

Ineke van Oorschot, Alex Wagemakers, Tom Koevoets en  Wouke Rokx. 

 Boekspot: 

Anneke Niemijer, Jeanette Aarts. 

 Diversen:  

Daniël de Bruijn (kunstproject), Ralf Warmoeskerken en Remco van Haperen (licht en geluid), 

Corrie van den Broek (onderhoud biljarts), Ad van de Sande (ict), Wim van Oorschot, Wim 

Verwijmeren,  Alex Wagemakers (St. Jansfeesten),  Emiel Rijsdijk, Nicojan Lazeroms, Jac van Trijp 

(Schetsbaon), Jasper van Dijk (Public Relations), Maloe van Dijnsen (administratie). 
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Bijlage 4. Huurtarieven De Trapkes 2018 
Tarievenlijst De Trapkes aangepast  1 september 2018 

Alle tarieven zijn per uur, mits anders aangegeven. 

 

Sportzaal (incl. BTW)         € 18,68 

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 

 

Bovenstaande tarieven gelden alleen voor sociaal-culturele en niet-commerciële 

(gesubsidieerde) educatieve groepen en instellingen. Bij commercieel gebruik, mits 

toegestaan, wordt een dubbel tarief in rekening gebracht. 

Verdere regels bij gebruik/huur De Trapkes: www.dorpswerksprundel.nl onder Verhuur.

http://www.dorpswerksprundel.nl/
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Bijlage 5. Huurders De Trapkes 2018 
 
A.S. Samen Sterk 

Ad Oostvogels catering 

Adidas 

Basisschool Vinkenbos 

Beers Bloemen 

Beleef Sprundel 

Biljartver. Hertog Jan 

Brandpreventie 

Buurtver. "Berk-d'Ettesei 

Caritas 

Carmencita 

Carnavalsstg. "De Nachtuilen" 

Clubwerk 

CNV Onderwijs 

Cuisine la Chapelle 

Cursuswerkgroep 

CV Het kippenhok 

Daproro 

De Boer Elsloo 

De Braadbanders 

De Monden boys 

De Zonnebloem 

DHV-VHV-Estrella's 

DWS/Carmencita 

E.H.B.O. Sprundel 

Extern overleg  wethouder/Dorpswerk 

Uitvaart div 

Fietsclub Brabantia 

Gem. Rucphen 

Groepsgym 

GTR Tandartsen 

Het nieuwe ontmoeten 

HKK Onder Baronie en Markiezaat 

Huwelijk div 

Ideeenmakelaar 

Intern div overleg 

Intern Jaarvergadering 

Intern Jubileum/receptie pers 

Jeugddisco 

Jeugdhonk 

Jeugdraad 

Joris Boom Coaching 

KBO afd. Sprundel 

KBO Kring Gem. Rucphen 

Kerkakkers 

Kluppenbal 

Kober 

Koetsdijk 

Kookclub BKB 

Kookclub G. van Rooy 

Kookstudio Jeremy Mol 

Kookstudio Teunie van Diessen 

Kookstudio Tini de Bruijn 

Kookworkshop Mathijssen 

Korteweg & Co 

Kruiswerk voor U 

Mantelzorg Steunpunt 

Matinee Dialect 

Matinee Filmmiddag 

Matinee Gedichtenbundel 

Matinee Muziekcafé 

Mill Dancers 

Muziekbandje "Bad Habits" 

Muziekver. DHV-VHV 

My Generation 

NCV 

NSA 

ODSI 

Ootkwizien 

Open Mic Night 

Oranje/St. Nicolaas comité 

Parochie Joannes de Doper 

Rabobank 

Roks 

RVP Rucphen 

Speulend Sprundel 

Sprundel Got Talent 

Sprundel Vocaal 

Statushouders 

Stichting Zet 

SV Sprundel 

Thuisvester 

Traverse 

Trimclub Sprundel 

TV Rico Werkgroep 

UR Voice 

Ver. v. Pastoraal Werkenden 

Vereniging De Parel 

Verenigingsraad 

Verkeerswerkgroep 

Vervoerswerkgroep 

Voortgezet onderwijs 

Vrouwen van Vandaag 

VVD afd. Rucphen 

Welzijnsgroep afd. Sprundel 

Welzijnsgroep Gem. Rucphen 

WGZS 

Wijkenbiljart 

Wijkenoverleg 

Wijkver. "De Branden" 

Wijkver. "t Brouwersnest" 

Wijkver. "Achter de St. Jan" 

ZLTO 

Zorgnetwerk 
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Bijlage 6. Barprijzen 2018 De Trapkes

 


