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Notulen jaarvergadering Dorpswerk Sprundel 15 juli 2022 

 
1. Opening 
Adrie wenst iedereen een goede avond, in het bijzonder wethouder René Lazeroms en benoemd de 
afmeldingen: Angelique Hulspas, Nelleke Kools, Remco Martens, Peter Lauwerijssen, Carina van 
Ginneken, John Roelands, Corine Roks, Piet van Oers, Mark van Diemen, Shamira Neefs, Frans Aarts, 
Dineke Verpaalen, Corina van Unen, Anja Konings, Judith de Kok, Cindy Heeren, Johan Vergouwen en 
Corien Rokx.  
Aanwezigen: Adrie van Ginneken, Ad vd Sande, Kees Gommers, Annie Gommers, Conny Heeren, 
Laura van Dijk, Jan Boeren, Toon Verdaasdonk, Joke Verdaasdonk, Jan Wijnen, Jac van Trijp, Nicojan 
Lazeroms, Christel Simons-Meijer, Ad Meijer, Jeanine McCormack, Jan Boomaerts, Riet Boomaerts, 
Christ de Jong, Lian van de Korput, Piet van Rest, Nel van Rest, Anita Lips, Alexandra van Dijck, Joke 
Oomen en Mien Roovers, Tini de Bruijn, Martien Smulders, Kees Koevoets, Piet Frijters, Anneke 
Niemeijer, Jeannette Aarts, Toon vd Sanden. 
 
2. Verslag jaarvergadering 26 juni 2019 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag en wordt daarbij officieel vastgesteld.  
 
3. Terugblik en plannen 
Organogram 
We bekijken het organogram; Dorpswerk Sprundel heeft meer dan 100 vrijwilligers, een tiental 
bestuursleden en daarnaast personeel wat in dienst is bij Dorpswerk, het WVS en personeel via het 
Werkplein.   
Personeel 
Binnen het personeel hebben er wisselingen plaatsgevonden. Arian is komen te overlijden, Laura van 
Dijk werkt inmiddels 27 uur als dorpswerker en Judith de Kok-Pijlman is daarbij aangenomen voor 10 
uur voor voornamelijk het ouderenwerk. Conny is ingewerkt door Dineke die met pensioen ging. Nu 
de taken zijn opgevuld door personeel, zal het bestuur naar achteren treden, dat valt echter niet 
altijd mee.  
Er kwamen veel taken op de schouders van Kees Koevoets terecht. We zijn blij dat we onlangs Anja 
en Anique aan konden nemen voor de schoonmaak van de gymzaal en De Trapkes. 
In memoriam 
We kijken naar foto’s van mensen die ons ontvallen zijn en herdenken hen met een moment van 
stilte: Mieke Nieuwenhuis, Kees van den Broek, Jos Heeren, Arian Schrauwen, Corry van den Broek, 
Kees Vergouwen en Ramon Fernandes.  
 
Cursuswerk  
Cursussen 
De cursussen die momenteel gegeven worden, zijn Spaans, kooklessen, bloemschikken, houdings- en 
bewegingsgymnastiek, yoga, pilatus en de leesgroep. Mevrouw Cooijmans gaat stoppen met het 
voorzitten van de leesgroep, er is iemand anders gevonden. Annie vertelt dat de cursuswerkgroep op 
zoek is naar nieuwe gastvrouwen en -heren.  
Boekspot 
Anneke en Jeanette beheren de Boekspot. Jeannette geeft aan dat het niet altijd makkelijk is om aan 
actuele boeken te komen.  
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Zorgnetwerk 
Daar valt het ouderenwerk onder, rouwbezoek, de dorpsbus, duofiets en zorg. Ook de 
alleenstaandenclub. Op het scherm was een gezellig etentje te zien met de alleenstaandenclub, wat 
aangeboden werd door Kiwanis. Wat we ook altijd gehad hebben is een hobbyclub met soms wel 20 
dames, aan Judith de opdracht om daar straks nieuw leven in te brengen.  
Minder bekend binnen het zorgnetwerk is rouwbezoek Sprundel, daar zitten ook mensen in van de 
parochie. Op het scherm is een condoleancekaart te zien, die nabestaanden in de bus krijgen bij een 
overlijden.  
De dorpsbus rijdt elke dag, met soms wel 4 tot 6 ritten. We hebben van Kruiswerk van U een 
opvouwbare rolstoel gekregen. De duofiets is gestald in het Sint Janshof en iedereen kan daar 
gebruik van maken.  
Zorg 
Sprundel Samen Sterk gaat uit van: Voor elkaar, door elkaar. Sprundel Samen Sterk heeft ook te 
maken met Vraag en Aanbod. Coördinator Martien vertelt dat je bij het Vraag en Aanbodpunt 
terecht kunt met hulpvragen betreffende zorg (voor alle leeftijden) en als je een helpende hand 
nodig hebt. Martien gaat met de vraag aan de slag (zoekt naar een vrijwilliger) of verwijst door 
andere instanties. Eind september/begin oktober starten we officieel, echter de eerste vragen zijn al 
opgelost. Vraag en Aanbod Sprundel gaat wekelijks een spreekuur houden, op woensdag tussen 10 
en 11 uur in de Trapkes. Er wordt een emailadres voor aangemaakt en er komt een brievenbus aan 
de buitenkant bij de Trapkes. De vraag wordt gesteld of er kosten aan verbonden zijn. Echter, zolang 
het vrijwilligerswerk betreft is het gratis.  
 
Wijkenoverleg  
Sociale samenhang, veiligheid, zorg, inrichting van de wijken en het dorp, het valt allemaal onder het 
wijkenoverleg. Er worden activiteiten getoond die ontstaan zijn vanuit de wijken, het gaat om het 
wijkenbiljart, wijkendarts, de jaarlijkse kaartavond, Halloween en de wandel-en fietsverdaagse.  
Wat ook bij wijkenoverleg hoort is buurtpreventie, Adrie vertelt dat coördinator Corine Roks gaat  
stoppen. Johan Heeren wordt nu naast Pieter Aarts coördinator. 
De wijktafel met de boa, wijkagent en gebiedsregisseur is er om vragen van mensen te 
beantwoorden over o.a. veiligheid. Onze wijkagent Joost Wevers wordt op het scherm getoond.  
Zorg staat ook op de agenda bij het wijkenoverleg. Een enquête moet nog afgerond worden, waarna 
geprobeerd wordt om in iedere wijk een zorggroepje te formeren.  
Er staan in Sprundel nog twee grote klussen te wachten: Boerderij Ros en het Neerhofplein. Er komt 
eindelijk wat beweging in het project boerderij Ros. Bouwbedrijf Nouws is er mee bezig. De hoop is, 
dat er contact opgenomen wordt met de heemkundekring voor een passende naam. Een idee van de 
ontwikkelaars is: Rozenquartier. “Rozen” staat voor de geheimen van de Rozenkrans en “quartier” is 
Frans voor “wijk”. De boerderij wordt afgebroken, het is de bedoeling dat er 4 appartementsblokken 
komen met totaal 50 koop- en huurappartementen. Nouws wil met het Dorpswerk bespreken hoe 
het beste omgegaan kan worden met het toewijzen van de appartementen. Het liefste hebben zij en 
wij, dat er vooral mensen uit Sprundel in komen. 
Het Neerhofplein zou een grote supermarkt krijgen met appartementen, maar daarover hoor je de 
laatste tijd maar weinig. Het Neerhofplein is nu een lelijk stukje in het centrum van Sprundel.  
Wat nog meer in de openbare ruimte speelt, is het voetpad naast school. De vraag is of dat pad terug 
kan komen, voor de veiligheid van de kinderen.  
Na veel ‘zweten’ is er een hondenspeelplaats gekomen, door de inzet van Cindy en Corine. Die wordt 
beheerd door de wijkvereniging Achter de St. Jan. De speelplaats is niet breed, maar wel lang. De 
honden kunnen er in ieder geval rennen.  
Saskia Hontele is initiatiefnemer van Sprundel Schoon. Alle straten in Sprundel zijn geadopteerd en 
worden keurig schoongehouden. Tijdens de Nationale Schoonmaakdagen en de World Cleanupday 
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werd schoonhouden van Sprundel extra onder de aandacht gebracht. De jeugd werd er met leuke 
activiteiten bij betrokken. 
 
Jeugdraad 
Belangenbehartiging, samenwerking/afstemming  van activiteiten en het zelf organiseren zijn de 
belangrijkste taken van de jeugdraadcommissie. Er worden foto’s getoond van wekelijkse en 
jaarlijkse activiteiten, zoals de doe van alles club die iedere maandag draait met +/- 15 kinderen, nog 
steeds met Frank en Carina als begeleiding. De creatieve middag telt twee groepen van ieder 12 
kinderen, afgelopen jaar hadden we hier 4 vrijwilligers. Het jeugdhonk was eerst wekelijks op 
vrijdagavond, helaas werden na de Coronaperiode de avonden weinig bezocht. Er is toen voor 
gekozen om vanaf april ook groep 8 toe te laten en eens in de maand open te gaan met een 
georganiseerde activiteit. Dit was een succes, er kwamen zo’n 30-40 jongeren op de avonden af. De 
naschoolse activiteit sport en spel vinden we belangrijk en hebben we de afgelopen jaren 
aangeboden in samenwerking met jongerenwerk en de buurtsportcoaches. Momenteel wordt dit 
eens in de twee weken aangeboden in de gymzaal van de Trapkes. Regelmatig komt op vrijdagavond 
open mic night muziek spelen in ons dorpshuis, ook wordt daarbij gezongen. Het is mogelijk om 
hierbij vrij aan te sluiten. Zo’n 6 keer per jaar wordt er een jeugddisco georganiseerd, het kluppebal 
wordt daarvan het best bezocht. De nationale buitenspeeldag kon dit jaar niet doorgaan vanwege 
het slechte weer, het jaar ervoor werd het goed bezocht door zo’n 80-100 kinderen.  
Dan worden er foto’s van de opening van het kabouterpad getoond. Het kabouterpad is een 
onderdeel van het project Buiten speule Sprundel, 13 kabouters in het Fatimapark vertellen via hun 
QRcode een verhaal en laten daarbij filmpjes zien en liedjes horen. De opening was groots; de 
burgemeester, netwerkpartners en veel geïnteresseerden waren daar bij aanwezig. Lokale 
verenigingen verzorgden een klein optreden, zoals Carmencita en DHV-VHV.  
De strandspelen is een activiteit ontstaan vanuit Corona. Drie dagen lang strand, waarbij je kunt 
spelen met zand, voetballen, in de knutselhoek en van de waterglijbaan kunt gaan. In de ochtend zijn 
de peuters en kleuters welkom, gemiddeld kwamen daar zo’n 30 kinderen op af. In de middag waren 
de groepen 3 t/m 8 aan de beurt, op het hoogtepunt waren er wel 120 kinderen op het plein. En de 
avond is bedoeld voor jongeren van de middelbare school, daar kwamen ook zo’n 30-40 jongeren op 
af.  
Samenwerking Jeugdraad en Verenigingsraad 
De Strandspelen is een samenwerking geweest tussen de Jeugdraad en Verenigingsraad. Zo ook het 
Schetsboantje in de winter en tijdens de lockdown de kerstparade 2.0. Er werden wedstrijden 
georganiseerd zoals Heel Sprundel bakt, de meest foute kerstoutfit, Sprundel got Talent en het 
mooist versierde huis, prijzen werden aangeboden door de OVS. Gehoopt wordt dat de ‘ouderwetse’ 
Kerstparade dit jaar weer door kan gaan. 
 
Verenigingsraad 
Afstemming, samenwerking, belangenbehartiging, signalering, advisering, informatie en ervaringen 
uitwisselen. 
De St. Jansfeesten 
De laatste jaren was er een werkgroep ontstaan die de feestelijkheden op zaterdagavond op het 
Kloosterplein organiseerde. De kartrekkers van die groep hadden aangegeven te stoppen, even leek 
het er op dat er dit jaar geen feest op het plein zou plaatshebben. Cindy, Lian, Angela en Celien 
pakten gelukkig de draad op. Ze kregen op korte termijn een prachtig feest voor elkaar. 
In het weekend van de St. Jansfeesten viel in 2022 ook de afsluiting van de wandelvierdaagse (420 
deelnemers), het koningsschieten van het gilde, de presentatie van het boek ‘100 jaar kerkgebouw’ 
en het feest 70 jaar KBO. Er was een prachtige viering in de kapel met medewerking van het 
ouderenkoor, het gilde en muziekvereniging DHV-VHV. Op zondag werd de braderie druk bezocht. 
Zondag in de Trapkes 
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Er waren signalen dat er behoefte was aan een zondagmiddagopenstelling van De Trapkes, met 
name oudere mensen zouden zich dan vervelen. Wat we dit jaar geprobeerd hebben is standaard  
iedere zondag open te zijn. Druk bezochte middagen met zo’n 50-70 belangstellenden, waren de 
lezing over de 2e wereldoorlog, de tentoonstelling van de heemkundekring, 2 keer een optreden van 
My Generation, de dialectmiddag en de Beloken Pasenviering van muziekvereniging DHV-VHV. Zodra 
er iets georganiseerd wordt, komen er wel belangstellenden op af, echter de doelgroep hebben we 
nog niet bereikt. Het lijkt niet eenvoudig om deze mensen te bewegen. 
75 jarige bevrijding Sprundel 
Ook een geweldige happening, op initiatief van Beleef Sprundel, was de viering van het 75 jarige 
bevrijding van Sprundel. Het was slecht weer die dag, maar toch was het druk.  
Op 10 en 11 september hopen we op net zo’n succes met de viering van 100 jaar kerkgebouw. 
Kaartjes voor de Brabantse Koffietafel worden 21 juli vanaf 10 uur verkocht in de Trapkes. 
Beleef Sprundel 
Toen in 2016 de koning de MFA bezocht, werden we pas echt trots op Sprundel. Sprundel op de kaart 
zetten is wat Beleef Sprundel doet, in de werkgroep zijn vertegenwoordigd: ovs, de parochie, de 
heemkunde, de molen en het dorpswerk. In coronatijd heeft Beleef Sprundel het ontzettend druk 
gehad, met het aanvragen van de ANWB erkenning, het stempel “fietscafé” en het omtoveren van de 
biechtstoel naar het TIP; Toeristisch Informatie Punt. Er zijn veel mensen die de fietspuzzeltocht 
doen. Als je toeristisch wil zijn, zijn infoborden van belang om de mensen wegwijs te maken. De 
samenwerking met de gemeente is geweldig op dit gebied. Wethouder René wordt erop 
geattendeerd dat we in Sprundel nog steeds mooie bloembakken wensen voor een mooie aankleding 
van de Sint Janstraat én dat het onkruid aangepakt mag worden.  
 
4. Huldiging vrijwilligers 
Bij iedere jaarvergadering staan we stil bij de vrijwilligers die 12,5 jaar, 25, 40 en/of 50 jaar bij 
Dorpswerk betrokken zijn. Dit keer betreft het het koperen jubilea (12,5 jaar) van: Mien Roovers 
(secretaris alleenstaandensoos Samen Sterk), Jan Boomaerts (leider wijkenbiljart en barvrijwilliger), 
Christ de Jong (commissielid Zorgnetwerk en adviseur bij verbouw kerk), Mark van Diemen 
(secretaris Wijkenoverleg), Annie Gommers (voorzitter Cursuswerkgroep) en Kees Gommers 
(bestuurslid beheer/begeleidde plannen verbouw en inrichting kerkgebouw).  
De jubilarissen ontvingen hartelijke dank, een bloemetje, OVS bonnen en applaus. De voorzitter 
onderstreepte dat onze gemeenschap en de stichting drijven op vrijwilligers. 
 
5. Financiële situatie 
2021  
Er worden grafieken getoond. De cijfers gingen in 2021 toch wel erg naar beneden, dat had alles te 
maken met corona. Er is coronasteun aangevraagd, daarmee hebben we 2021 positief kunnen 
afsluiten met € 6.260,- Dit bedrag gaat naar de investeringsreserve, we hebben dat hard nodig, 
omdat er qua inventaris en apparatuur het eea vervangen moet gaan worden.  
De subsidie wordt ieder jaar een beetje meer, omdat de subsidie wordt geïndexeerd. De grootste 
kostenpost zijn de personeelskosten, die zijn in 2021 tav 2019 een heel stuk lager. Dat komt door het 
overlijden van Arian. Het heeft best wat tijd gekost om die functie in te vullen. Daarnaast is Dineke 
met pensioen gegaan. We waren in 2021 veel minder kwijt aan de inhuur van de WVS, door de 
lockdown. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van de NOW-regeling.  
2023 
In 2023 zullen we nog wel te maken hebben met de corona, maar we hopen geen strenge lockdown 
meer te hebben. We verwachten dat de buffetopbrengsten weer zullen stijgen. Het subsidiebedrag 
wordt een beetje lager, omdat we geen werkgeversfunctie meer hebben voor Schijf. Wij betaalden 
de werker in Schijf, die subsidie gaat er bij ons af en gaat nu rechtstreeks naar Schijf.  
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De lasten zullen omhoog gaan; huisvestingskosten, activiteitenkosten en personeelskosten gaan 
stijgen, zowel voor agogisch werk als voor beheer. Organisatiekosten zullen op hetzelfde niveau 
blijven. We hopen op € 0,- uit te komen aan het einde van het jaar. 
 
Alle cijfers staan in het jaarverslag en de begroting in het werkplan. In de loop van volgende week 
kan iedereen ze nalezen.  
Prijsbeleid  
We zullen komend jaar niets veranderen aan de huurprijzen, deze blijven hetzelfde. De 
consumptieprijzen worden per september wel aangepast. De koffie blijft op € 1,20, omdat we de 
inloop willen stimuleren en alle warme dranken blijven op hetzelfde niveau. Fris en bier gaan met € 
0,20 omhoog, we zitten daarmee nog steeds onder de prijzen van naastgelegen horeca. De prijzen 
voor speciaal bieren gaan omhoog, naar € 3,50. 
Er wordt een vraag gesteld over de commerciële huur. Deze is het dubbele van de sociale huur en 
blijft ook gelijk 
 
6. Bestuursverkiezing 
Elk uitvoeringsorgaan, de vrijwilligers en het personeel benoemen een bestuurslid. Het bestuur kan 
zelf nog maximaal vier bestuursleden benoemen. Op dit moment zijn tien zetels bezet. Het bestuur 
kan, wanneer gewenst, nu nog één bestuurslid benoemen. De bestuursleden zijn volgens een rooster 
van aftreden om de drie jaar periodiek aftredend. Jan Wijnen, benoemd door het Zorgnetwerk en 
Toon Sanden zijn bij de volgende jaarvergadering periodiek aftredend en stellen zich dan niet 
herkiesbaar. Het Zorgnetwerk en de vrijwilligers wordt gevraagd om voor die tijd elk een nieuw 
bestuurslid te benoemen. Aan de vrijwilligers wordt gevraagd om dat op de vrijwilligersbijeenkomst 
komend najaar te doen.  
 
7. Presentatie website en promotiefilmpje 
Website 
De website, www.dorpswerksprundel.nl, is helemaal vernieuwd. Ad laat de vernieuwde website zien, 
de website kent een andere opbouw en veel meer plaatjes dan de vorige. De informatie is 
geactualiseerd en nu ook goed leesbaar op een klein scherm. 
In de menustructuur van de site zit alles in: informatie over Dorpswerk, het dorpshuis, de historie van 
Sprundel met dialect, actualiteiten met o.a. nieuwsberichten en evenementenkalender. Verenigingen 
wordt gevraagd om vooral de activiteiten voor op de plaatselijke evenementenkalender door te 
geven, via info@dorpswerksprundel.nl, daardoor wordt tegengegaan dat organisaties in elkaars 
vaarwater zitten. 
Loop je op de website ergens tegenaan, ontdek je fouten of hiaten, laat dat dan weten via de mail of 
via het contactformulier op de website. Actualisatie heeft plaats zodra er nieuwe informatie is. Ad, 
die de nieuwe website samenstelde, kreeg complimenten voor zijn vakwerk. 
Promofilmpje 
Samen met studenten van de Breda University of Applied Sciences (BUAS) hebben we een 
promotiefilmpje gemaakt, dit filmpje wordt getoond door Jac. Het filmpje staat ook op de website. 
Dit, evenals de nieuwe website, is in het kader van het project ‘publieke communicatie’.  Naar buiten 
toe wordt nu zoveel mogelijk getoond dat de activiteiten van uitvoeringsorganen en werkgroepen bij 
het Dorpswerk behoren, onder meer door het algemeen logo te gebruiken en onder de vlag van het 
Dorpswerk te communiceren. Daarom is aantal Facebookpagina’s van 20 naar 3 gebracht.  
 
8. Sprundel aan het woord 

Bij elke jaarvergadering staat dit agendapunt op het programma. Iedereen krijgt dan de ruimte om 

ideeën en wensen in te brengen. Er werd nu geen gebruik van gemaakt. 

  

http://www.dorpswerksprundel.nl/
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9. Rondvraag 

Gevraagd werd of er een ideeënbus is. De voorzitter merkte op dat we blij zijn met ideeën en dat die 

altijd kenbaar gemaakt kunnen worden aan bestuursleden en aan Conny of Laura. Ook via de mail en 

de website kan iedereen ideeën inbrengen. 

10. Sluiting 
Adrie dankte de aanwezigen voor de komst naar de vergadering en hun bijdrage er aan, in het 
bijzonder de samenstellers. En hij nodigde allen uit voor een gezellige nazit, met een drankje en een 
hapje. Er werd verteld dat het jaarverslag en werkplan volgende week op de website komen en daar 
kunt lezen.  (www.dorpswerksprundel.nl) Mocht je een geprint exemplaar willen ontvangen, dan kan 
dat ook. 
 

http://www.dorpswerksprundel.nl/

