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1.Opening 

Om 19.35 opent Adrie de vergadering door de aanwezigen welkom te heten. Dit onder het genot van 

koffie met een Sprundels Wonder. Adrie vertelt de geschiedenis van het gevonden kruis dat door 7 

ossen niet over de grens met Etten getrokken kon worden. Het kruis is later op mysterieuze wijze 

verdwenen maar nu teruggekomen in gebaksvorm met de naam Sprundels Wonder. 

Adrie meldt degenen die zich hebben afgemeld voor deze avond en is verheugd over het hoge aantal 

bezoekers van vanavond.  

Vorig jaar is de jaarvergadering laat in het jaar gehouden en wel op 18 november. Dit omdat er 

onduidelijkheid was over de voorgenomen bezuinigingen, de financiële positie van de stichting als 

gevolg van de hoge kosten van het gebouw en de naamswijziging. 

2.Notulen 2016 

Er waren geen op- of aanmerkingen aangaande de notulen van 18 november 2016. Ze werden 

goedgekeurd. 

3. Terugblik en plannen  

Adrie legt het verdere verloop van de avond uit. Vorig jaar werd uitvoerig stil gestaan bij de 

verschillende uitvoeringsorganen. Dit jaar is het de bedoeling dat de leden van de vergadering in 

groepjes aan de gang gaan om te discussiëren over zaken die binnen de geledingen van het 

dorpswerk verbeterd kunnen worden, zaken die goed gaan en zaken die veranderd zouden moeten 

worden. Dit aan de hand van een vragenlijst die per onderdeel groepsgewijs besproken gaan worden 

waarna er plenair een verslag van zal worden gedaan. 

Eerst schetst Adrie aan de hand van een PowerPointpresentatie als volgt wat er in grote lijnen in het 

afgelopen jaar gebeurd is en wat de plannen voor 2018 zijn: 

In Sprundel waren we al verguld van ons mooie gebouw en we werden nog trotser toen op 16 

februari 2016 koning Willem-Alexander en koningin Maxima een bezoek brachten aan onze MFA. De 

combinatie van dorpshuis en kerk kon niet alleen rekening op hun waardering;  ook de commissaris 

van de koning Wim van de Donk is enthousiast over hoe een kerkgebouw een nieuwe functie kan 

krijgen en hoe het gebouw een spil is geworden in de samenleving. Onze multifunctionele 

accommodatie krijgt nu ook navolging in Brabant. 



Het bezoek van het koninklijk paar heeft iets in Sprundel losgemaakt. In Sprundel kan iets en 

Sprundel heeft iets. We worden steeds trotser op ons dorp. De schroom wordt afgeworpen en een 

aantal verenigingen heeft de koppen bij elkaar gestoken om Sprundel “op de kaart te zetten”. 

De Ondernemersvereniging, de Parochie, de Heemkundekring, de Molenstichting en Dorpswerk 

Sprundel hebben daartoe de werkgroep “Beleef Sprundel” opgericht. En de werkgroep heeft zijn 

eerste successen binnen: winnaar  bij Landstad de Baronie en bij Kern met Pit voor het herstel van de 

Geheimen van de Rozenkrans en finalist bij de Brabantse Stijlprijs. Het gemaakte foldermateriaal is 

uitnodigend gemaakt om bezoekers, wandelaars en fietsers naar ons mooie dorp te krijgen. De 

folders zijn in De Trapkes en bij Van Meer Schoenen verkrijgbaar. Meer over Beleef Sprundel op de 

site beleefsprundel.nl. 

Ook op het gebied van Zorg werden de krachten gebundeld. Bedoeling daarvan: komen tot meer 

optimale zorg en aandacht in het dorp. Zorg dichtbij en op maat werkt beter en goedkoper. Als 

eerste verspreide de Werkgroep Gebundelde Zorg Sprundel een folder, zodat iedereen kan zien waar 

men voor welke zorg terecht kan. Binnenkort kunnen ouderen, die niet meer thuis kunnen blijven 

wonen, een woning krijgen in De Parel, het complex dat gebouwd is op de plaats waar de St. 

Janschool gestaan heeft. Er kwam een pilotproject, waarbij in één van de 9 wijken, het Brouwersnest, 

een zorgwerkgroepje werd opgericht en middels een enquête op het gebied van zorg en welzijn 

wensen en behoeften werden gepeild bij 55-plussers. In 2017 heeft de Werkgroep een 

projectsubsidie gekregen, voor een jaar, om zorg in Sprundel dichter bij de mensen te brengen. Na de 

enquête en het formeren van een zorggroepje in het Brouwersnest, wordt het project nu ook 

uitgerold naar de overige wijken. 

We bespeuren bij de gemeente steeds meer, dat er bottom up gewerkt gaat worden in plaats van 

top-down. Dat is ook te lezen in haar Toekomstvisie 2010. De gemeente zet hoofdlijnen uit en 

faciliteert op zaken die stimulerend werken op een zelfdragende gemeenschap. 

Lang hebben we in 2016 aangehikt tegen een fors begrotingstekort. Het gebouw vraagt steeds meer 

van personeel en vrijwilligers. We zijn eigenlijk een non-commercieel bedrijf geworden en het 

schakelen daar naar toe is niet altijd over rozen gegaan. Financieel gezien hadden we door enkele 

grote activiteiten meer inkomsten en we werden geholpen door eenmalige bijdragen van de 

gemeente en Thuisvester. Dit op voorwaarde, dat we zelf onze broek op moeten houden in 2017 en 

volgende jaren. Dankzij deze eenmalige bijdragen resteert over 2016 nog slechts een 

exploitatietekort van € 3781,-, hetgeen vanuit reserves gedekt kan worden. 

We moesten bezuinigingen doorvoeren op onze welzijnswerker. De gemeente draaide de bezuiniging 

van € 100.000,- weliswaar terug naar € 35.000,-, maar dit betekende dat onze dorpswerker voor een 

halve dag in Schijf wordt ingezet. In principe kunnen wij de welzijnswerker niet meer betalen dan de 

gemeente voor hem subsidieert. Zodoende, en om de exploitatie rond te krijgen, moesten we hem 

per 1 januari een dag per week ontslaan. De functie van projectleider is niet langer haalbaar en hij is 

niet langer de spin in het hele web. 

De energiekosten hebben we beter in de hand, doordat we nu een systeem hebben, waarbij we de 

zaak kunnen monitoren en switchen van energiemaatschappij levert ook op. 

Een en ander leidt ertoe dat we voor 2018 een sluitende begroting kunnen presenteren. De cijfers 

van 2016 geven aan, dat huurinkomsten en buffetopbrengsten van de Trapkes in stijgende lijn zijn. 

Het laat zich aanzien dat we ook meer mogelijkheden krijgen om tot een gezonde exploitatie te 

komen. We kunnen nu de nadruk meer gaan leggen op de inhoud van het sociaal cultureel werk, de 

leefbaarheid en zorg. 

In 2016 hadden we nog een opmerkelijk iets. De vertrouwde naam SKW werd vervangen door 



Dorpswerk Sprundel. Een naam die beter past bij de huidige organisatie, want naast sociaal culturele 

activiteiten, richt de stichting zich ook op leefbaarheid, veiligheid en passende zorg in het dorp. Ook 

de naam welzijnswerker, agoog of cultureel werker hebben we vervangen. Arian heet nu 

dorpswerker. 

Het nieuwe plein kreeg de naam Kloosterplein. En daarom heeft De Trapkes een nieuw adres 

gekregen: Kloosterplein 3 

‘Sprundel is een dorp, waar je wilt wonen’. Dat zou een mooie slogan zijn. Voor het eerst in het 

bestaan van ons dorp zijn we boven de 5000 inwoners uitgekomen. Er wordt weer gebouwd. 

We willen niet alleen onze jongeren behouden, maar ook ouderen de mogelijkheid bieden om in 

Sprundel te kunnen blijven wonen. We zijn benieuwd wat er op het Neerhofplein komt. Een grote 

supermarkt zou voor de leefbaarheid heel goed zijn, maar helaas zal die er waarschijnlijk niet komen. 

Gezien de vergrijzing wordt betreffende de invulling van het Neerhof gedacht aan levensbestendige 

en seniorenwoningen.  

We kunnen trots zijn op ons dorp met ontzettend veel activiteiten. Activiteiten die ons dorp laten 

bruisen. Met voorzieningen die nodig zijn, zodat mensen niet meer weg willen of weg moeten uit 

Sprundel. Dit is te danken aan al die vrijwilligers in Sprundel. Bij Dorpswerk Sprundel hebben we er 

inmiddels al meer dan 100. En gelukkig ook jonge vrijwilligers. Kijk maar naar de vrijwilligers van het 

Jeugdhonk, de St. Jansfeesten, de Zeskamp. Jonge mensen die het leuk vinden om iets te doen voor 

de gemeenschap. Jonge mensen die keihard nodig zijn om Sprundel “op niveau” te houden. 

Ook heel andere activiteiten houden het dorp levendig. Cursussen bijvoorbeeld, waar mensen elkaar 

in een prettige sfeer ontmoeten en nog wat opsteken ook. In het afgelopen seizoen iets minder 

cursisten (212) dan het vorige (230). Financieel had de Cursuswerkgroep alles weer goed voor elkaar. 

Op het terrein van beheer was en is er nog veel te doen in 2016. Kinderziekten en het wennen duren 

langer dan verwacht. Verwarming, (buiten)deuren en alarm bleven regelmatig problemen geven. 

Geluid is veel verbeterd. De deuren vragen nog steeds aandacht. Door de luchtafvoer van de 

koelingen naar buiten te geleiden is het behaaglijker in opslagplaats en benedenzaal. Er is een 

oplaadpunt voor fietsen. Als er geld voor blijkt worden nog andere computers, terrasstoelen en voor 

de bovenverdieping tafels aangeschaft. Binnenkort kan in De Trapkes ook met een pin betaald 

worden. 

Het dorpshuis is een belangrijk fundament in ons gemeenschapsleven. De Trapkes is het gehele jaar 

open, in de week van ’s morgens tot ’s avonds en in het weekend als er activiteiten zijn. In de 

zomervakantie, van 18 juli tot 21 augustus, kunnen er de normale activiteiten en eventueel kleine 

bijeenkomsten tussen 13.00 en 16.30 uur in blijven plaatsvinden. 

Twintig amateurkunstenaars hebben gangen en ruimten op de begane grond voorzien van 

kunstwerken. Bij voorbeeld bij rondleidingen wordt daar veel waardering voor geuit. 

Een mooi gebouw, veel groter dan de oude Trapkes en veel meer activiteiten. Nog steeds met 

hetzelfde personeel dan in het vorige gebouw. 

Anja Konings was vorig jaar 12,5 jaar bij Dorpswerk Sprundel, zo’n koperen feestje valt vrijdag Diana 

ten deel. Officieel is Dineke op 1 september aanstaande 25 jaar in dienst bij het Dorpswerk. Het 

personeel wordt ouder en zoals gebruikelijk niet fitter. Prachtig personeel met hart voor de zaak. Dat 

is bij en na de verhuizing wel gebleken. Echter, zo is dit niet vol te houden. Nu Arian geen 

projectleider meer kan zijn, is er grote behoefte aan een manager.  Bij grote activiteiten komt 

voortaan Olivia de Koning helpen. 



Ondertussen doen vrijwilligers en bestuursleden wat ze kunnen, maar vijf van de acht bestuursleden 

zijn ook al boven de zestig. Verjonging is noodzakelijk! 

Op de vernieuwde website kun je veel over het Dorpswerk en Sprundel vinden. Twitter, facebook, de 

Bode. Op zoveel mogelijk manieren proberen we onze activiteiten onder de aandacht te brengen. En 

natuurlijk kun je altijd bij Arian, Dineke of bestuursleden aankloppen als je vragen of ideeën hebt. 

Hierna werd in zes groepjes gediscussieerd. Ieder groepje kreeg vragen over vijf items betreffende 
een onderdeel van het Dorpswerk. Hierna de resultaten van de discussies. 
 
Groepje Verenigingsraad 
1.De Verenigingsraad functioneert naar wens. Zij zoekt verbindingen tussen de diverse verenigingen, 
er worden zaken gedeeld en er worden zaken afgestemd. Bedoeling is om op komende 
bijeenkomsten meer thema’s aan te snijden. 
2. Het uithangen van de Sprundelse vlag toont de betrokkenheid van mensen bij hun dorp. Er wordt 
opgemerkt dat meer bekendheid moet worden gegeven wanneer de vlag moet worden uitgehangen. 
Tot nu toe werd gezegd de vlag in juni uit te hangen maar de grote activiteiten vallen van half mei tot 
half juli. Beter zou zijn om de vlaggenperiode te verlengen. 
3. Er zijn veel activiteiten in Sprundel. Sprundel bruist. De groep adviseert vast te houden wat je hebt 
en vandaaruit te bekijken wat er vernieuwd kan/moet worden. 
4. De activiteitenkalender is noodzakelijk. Er zijn in Sprundel veel activiteiten dus deze moeten aan 
eenieder kenbaar gemaakt worden. In de praktijk blijkt al veel door clubs en verenigingen onderling 
afgestemd te worden maar het gebeurd toch nog wel eens dat er doublures in activiteiten zitten. 
5. Sprundel moet daar waar het kan aantrekkelijker gemaakt worden. De groep merkt op dat 
Sprundel best wat schoner kan (plantsoenen etc.). Beleef Sprundel is een mooie aanleiding daartoe:  
we willen meer mensen laten genieten van het moois dat Sprundel te bieden heeft, dan moeten we 
er ook voor zorgen dat het mooi is. 
 
Zorg en ouderenwerk 

1. De groep merkt op dat er naast zorg vooral verpleging gemist wordt. Wie als oudere echt 

hulpbehoevend wordt moet Sprundel verlaten om elders (Rucphen, St Willebrord) de juiste 

zorg en verpleging te kunnen krijgen. Plaatselijk mogelijkheden worden zeer gemist. 

2. Er zijn veel activiteiten voor ouderen. De groep merkt op dat niet alle activiteiten vaak even 

goed gebruikt worden en bekend zijn bij de ouderen (de jeu-de-boeulesbaan in de 

Hertogstraat wordt niet gebruikt). Er is volgens hen geen behoefte aan activiteiten op 

zondagmiddag in de Trapkes. Vanwege elders opgevangen geluiden wil het Dorpswerk dit 

toch uitproberen, eventueel op een vaste zondagmiddag van de maand. 

3. Er is zeer zeker behoefte aan wonen in de Parel. Maar er zal nog meer informatie gegeven 

moeten worden over de criteria waaraan je al dan niet moet voldoen om voor een 

appartement in de Parel in aanmerking te komen. Het gaat vaak over informatie op maat, 

dus mensen zullen individueel benaderd moeten worden/zelf vragen stellen om daar te 

kunnen wonen. 

4. Er zijn eenzame mensen in Sprundel, al zijn ze bij de groep niet bekend. Dit kan te maken 

hebben met het gegeven dat eenzame mensen zich terug trekken en daardoor weinig 

contact met anderen hebben waardoor hun eenzaamheid bij anderen niet bekend wordt. 

5. De klusjesdienst is volgens de groep een goede activiteit die meer bekendheid en uitbreiding 

verdient. 

 

 



Cursussen 

1. Cursussen die door de groep gemist worden zijn: Fotografie, evenementenorganisatie, 

coaching, tabletcursus, psychologie (menskunde). 

2. Het cursusaanbod bepaalt waar voor een groot gedeelte waar Sprundelaren een cursus 

volgen. Voor cursussen die niet in Sprundel gegeven worden moet je naar elders. Voor 

niet Sprundelaren kan dit betekenen dat zij juist naar Sprundel komen om een cursus te 

volgen. Ook de cursusprijs (lage kosten) kan een overweging zijn om in Sprundel een 

cursus te volgen.  

3. De groep heeft geen behoefte aan voorlichtings- of informatieavonden. Volgens hen is er 

genoeg aanbod en informatie via internet. 

4. Er is zeker wel interesse in workshops (doen is leuker dan leren). Hierbij worden 

genoemd cocktailcursus, schilderen, sierraden maken, taarten bakken. 

5. De cursusprijs is laag. Hier is voor gekozen om de cursussen voor iedereen betaalbaar te 

houden. 

 

Beheer Trapkes/sportzaal 

1. De sportzaal is in beheer bij Dorpswerk Sprundel. Er zijn nog uren waarop deze gehuurd kan 

worden. Voorgesteld wordt om de vrije uren via de site bekend te maken (is nu niet bekend 

bij velen). 

2. De drempels uit de Trapkes zou een verbetering zijn, 1 rijrichting op het Kloosterplein, 

parkeren alleen in de vakken. 

3. De groep geeft aan tevreden te zijn over de openstelling en dienstverlening in de Trapkes. 

4. De huurprijs kan soms als hoog ervaren worden, zeker als je met een kleine groep of een 

paar personen een ruimte huurt. Over de consumptieprijzen geeft de groep aan tevreden te 

zijn. Wel merkt de groep op dat het wel eens voorkomt dat sommige biljarters niet betalen 

voor het biljart. 

5. Opgemerkt wordt dat barmedewerkers het niet altijd als prettig ervaren als iedereen achter 

de bar komt om iets te pakken. Zij weten niet altijd wie bij welke club hoort als er zaken 

achter de bar of in de keuken gepakt worden. 

 

Jeugd- en jongerenwerk 

1. Voor de basisschooljeugd zijn er voldoende activiteiten volgens de groep. Er zijn sportclubs, 

jeugdverenigingen, losse activiteiten. Het aanbod hoeft niet verder uitgebreid te worden. 

2. Voor 12-plussers is het aanbod minder. Vanaf 16plus zijn er weer meer activiteiten (jeugd 

weet in het weekend de weg naar de Coop goed te vinden). Bij de overgang van basisschool 

naar middelbare school zie je dat veel kinderen hun sportclub blijven houden maar dat 

andere activiteiten minder worden. De middelbare school vraagt meer tijd om huiswerk te 

maken, vanaf een jaar of 14 komt er ook vaak een bijbaantje wat tijd kost. Jeugd is vaak bezig 

met hun mobieltje: de groep merkt op dat ze daar toch onderling veel dingen mee 

uitwisselen en sociaal mee bezig zijn, al lijkt het dat ze individualistisch bezig zijn. Voorgesteld 

wordt om een enquête te houden onder 13-14 jarigen over activiteiten die ze missen. Daarbij 

wel de kanttekening dat de 13/14 jarigen nog niet de vaardigheden hebben om zelf 

activiteiten op te pakken: ze zullen daarin begeleid moeten worden door ouderen. 



3. Het is moeilijk mensen te vinden voor jeugdraad of werkgroep naschoolse activiteiten omdat 

het altijd dezelfde mensen zijn die zich voor dit soort zaken inzetten en dan ook al overal bij 

betrokken zijn.  

4. Er zijn geen op- of aanmerkingen ten aanzien van de huidige plaatselijke activiteiten voor de 

basisschooljeugd. 

5. Mensen van de Open MicNight ervaren zelf dat kinderen na de basisschool afhaken. Muziek 

als naschoolse activiteit wordt als zeer zinvol ervaren maar in de praktijk blijkt dit niet makkelijk 

te realiseren te zijn. Er zijn verschillende pogingen ondernomen, ook vanuit DHV-VHV. 

Wijkenoverleg 

1. Buurtpreventie werkt goed maar is nog niet bij iedereen bekend. Vooral ouderen missen 

volgens de groep een punt waarnaar ze gewoon kunnen bellen. Voor hen zijn de 

moderne technieken van apps en dergelijke te moeilijk. 

2. Volgens de groep is het wijkenoverleg te weinig bekend met de zaken betreffende 

inrichting van het dorp. Hierover zou meer gecommuniceerd moeten worden 

3. Een enquête om in iedere wijk achter de behoeften van de 55-plussers te komen vindt 

men een goede zaak maar in de praktijk blijkt het moeilijk om aan de adresgegevens van 

de 55-plussers te komen i.v.m. privacy regels. (55-plussers misschien bij gemeente op 

adres) 

4. Als aanvulling op de activiteiten van de wijken voor het hele dorp wordt een Open 

Tuinendag genoemd. 

5. Men vindt het een goede zaak dat statushouders goed kunnen integreren in een wijk. In 

de praktijk blijkt dat de 1 op 1 contacten tussen statushouders en buren vaak goed zijn 

maar in groter groepsverband blijkt dit moeizamer te gaan. Burendag (23 september) 

wordt voorgesteld als kans om hiermee aan de slag te gaan. 

Binnen het Dorpswerk – bestuur en uitvoeringsorganen – wordt bekeken wat er met hetgeen bij de 
discussie naar boven kwam gedaan kan worden. Opgemerkt wordt dat het discussiëren in groepjes 
als zinvol is ervaren. 
 
4. Bestuursverkiezing. 
Christel Meijer (Cursuswerk), Kees van den Broek (personeel), Toon van de Sanden (vrijwilligers) en 
Jan Wijnen (Zorgnetwerk) zijn periodiek aftredend en herkiesbaar. Zij zijn benoemd door de diverse 
geledingen. Binnen deze geledingen zal hun herbenoeming plaatsvinden of door die geledingen 
worden andere bestuursleden benoemd. Vanavond wordt er dus niet gestemd. 
Adrie benadrukt nogmaals dat Jeugdraad en Wijkenoverleg dringend worden verzocht een 

afgevaardigde in het bestuur van Dorpswerk Sprundel te benoemen. 

5.Lustrumvrijwilligers 

Christel Meijer, Petra Gommers, Jos Heeren en Harry Vergouwen zijn 12 ½ jaar vrijwilliger bij 

Dorpswerk Sprundel/voorheen SKW Sprundel. Kees van den Broek is 25 jaar vrijwilliger bij de 

stichting. Door middel van bloemen en een waardebon zet Adrie de jubilarissen in de schijnwerpers. 

Harry krijgt, omdat hij vanavond niet aanwezig is, de bloemen en waardebon later. 

6.Medelingen/rondvraag 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt waarna Adrie rond 10 uur onder dankzegging voor ieders inzet 



aanwezigheid de vergadering sluit. Hij benadrukt nogmaals het feit dat Sprundel zo leefbaar is door 

de inzet van de vele vrijwilligers. 

 

 

 

 

 


