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Verslag van de ALV d.d. 6 april 2017 

Aanwezig: ongeveer 65  waarvan 50  stemgerechtigd. 

1. Opening door Martien Kusters 

Aangegeven wordt dat de leden de richting bepalen van de Dorpscoöperatie. 
Derhalve is de ALV een belangrijk moment in het jaar.  
Het werk wordt vooral gedaan door de werkgroepen en de vrijwilligers. Martien 

spreekt namens iedereen zijn waardering hiervoor uit. Op 6 mei vindt de 
vrijwilligersdag plaats.  

De dorpsondersteuner wordt vanaf 1 januari 2017 voor 15 uur per week ingezet. 
Dat is meer dan vorig jaar. Anita Hurkmans vervult de rol van dorpsondersteuner 
voortreffelijk en is een vraagbaak, ondersteuner en verbinder in Lierop.  

In 2014 hebben we tijdens een interactieve bijeenkomst geïnventariseerd wat er 
zoal speelde in Lierop. Daarmee zijn we aan de slag gegaan. Dit  is weer een 

moment om stil te staan bij wat we doen, wat we nog zouden kunnen doen en 
wie dat met ons op wil pakken. Daar  gaan we mee aan de slag. 
Er zijn twee toegevoegde agendapunten:  

De begroting 2017 wordt voorgelegd en Willy van den Elzen wordt door het 
bestuur voorgedragen als bestuurslid. 

 
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 april 2016 

Er zijn geen op- of aanmerkingen en het verslag is daarmee vastgesteld. 

 
3. Vaststellen Jaarverslag 2016 en begroting 2017 

a) Inhoudelijk jaarverslag 2016 is meegestuurd met de uitnodiging. Er zijn geen op- 
of aanmerkingen en is daarmee vastgesteld. 

b) Financieel jaarverslag 2016. 
Penningmeester Karel van Doorn geeft een toelichting op de jaarcijfers. 
Inkomsten (uit lidmaatschapsgelden, bijdrage gemeente, eigen bijdragen 

deelnemers, fondsen, schenkingen) en uitgaven. Er is een positief resultaat voor 
vennootschapsbelasting van € 852,69. 

Er zijn voorzieningen opgenomen in het financieel jaarverslag. Karel geeft een 
toelichting op deze voorzieningen. 
Verslag kascontrolecommissie, bestaande uit Michiel van Bussel en Frank van de 

Velden; De Commissie heeft geen nalatigheden of tekorten geconstateerd en 
adviseert de vergadering het financieel verslag goed te keuren. 

De commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan. Hiermee gaat het bestuur 
de komende tijd aan de slag.  
De penningmeester wordt decharge verleend door de ledenvergadering. 

Frank van de Velden treedt af als lid van de kascommissie. Dhr. Wil Meijers stelt 
zich beschikbaar voor de kascontrole commissie.  
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De voorzitter bedankt de kascommissie voor haar inzet. 
c) Begroting 2017. 

De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld. 
d) Voorstel tot verlaging van de contributie 

De Dorpscoöperatie heeft ongeveer 450 leden. Dat levert een behoorlijk bedrag 
op aan inkomsten. Er is een vermogen van ongeveer €11.000 inclusief 
voorzieningen. Over de winst wordt vennootschapsbelasting betaald.  

Het voorstel om de contributie met € 5,- per jaar te verlagen wordt aangenomen. 
 

4. Bestuursverkiezing  
Er is een rooster van aftreden gemaakt. Dit jaar zijn Frans Cortooms en Toon 
van de Ven aftredend en herkiesbaar. Karel van Doorn is aftredend en niet 

herkiesbaar. Willy van den Elzen heeft zich kandidaat gesteld voor het bestuur. 
De verkiezing met stembriefjes geeft de volgende uitslag:  

o Frans Cortooms 50 stemmen 
o Toon van de Ven 50 stemmen 
o Willy van den Elzen, 49 stemmen, 1 blanco 

Alle kandidaten zijn daarmee verkozen.  
Willy van den Elzen stelt zich voor aan de vergadering en wordt welkom geheten 

als bestuurslid.  
De voorzitter staat stil bij het vertrek van Karel van Doorn als penningmeester. 

Karel heeft bij de aanvang van de Dorpscoöperatie op een zorgvuldige en 
accurate wijze een administratie opgezet, de loonadministratie uitgevoerd en 
samen met Annie van Bommel uitvoering gegeven aan de ledenadministratie. 

Ondanks dat we het allemaal heel erg jammer vinden dat Karel stopt is er 
respect voor zijn besluit. Karel geeft aan dat hij Willy in zal werken en het 

penningmeesterschap zorgvuldig over zal dragen. Hij blijft graag betrokken bij 
de Dorpscoöperatie, ook voor hand en spandiensten. 
 

5. Input Werkplan 2018 (zie op de website) 
 

6. Rondvraag en sluiting 
Tamara Kusters:  
16 mei informatieavond m.n. over de drugsproblematiek. Deze avond is voor 

inwoners van 18 jaar en ouder en voor alle inwoners. We kunnen immers 
allemaal in aanraking komen met deze problematiek. Met Novadic-Kentron is het 

programma gemaakt. Indien ook 18 min behoefte heeft aan een informatieavond 
dan kan dat een vervolgstap zijn.  
 

Jan van de Vrande: 
Voor senioren is de museumbus gratis. De maaltijd is voor eigen rekening. 

 
Martien Kusters sluit de vergadering af en bedankt iedereen voor de 
aanwezigheid en de inbreng tijdens deze ALV. 
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JAARVERSLAG  LIEROP LEEFT 2017 
 
Algemeen 
• Tijdens de algemene ledenvergadering in april 2017 hebben de leden een aantal suggesties 
gedaan voor toekomstige activiteiten. Deze zijn zoveel als mogelijk opgenomen in het werkplan 
2018. 
• Tijdens deze ALV is besloten om de contributie per 2018 te verlagen naar €15 voor huishoudens 

en €10 voor alleenstaanden. 
• Karel van Doorn nam afscheid als penningmeester. Willy van den Elzen is toegetreden als 
penningmeester in het bestuur. Annie van Bommel geeft uitvoering aan de ledenadministratie.  
• In maart is er een feestelijke activiteit georganiseerd voor de ruim 80 vrijwilligers van Lierop 
Leeft.  

• Per 1 januari 2018 had de coöperatie 455 leden. 
 

Werkgroep Wonen  
• In maart is het 2e CPO project van start gegaan. Dit project omvat 4 starterswoningen, 1 
tweekapper en 2 seniorenwoningen. 
• In 2017 is er verschillende malen overleg geweest met gemeente en woningbouwverenigingen. 
Dit heeft o.a. in september geresulteerd in een infoavond over huren en bouwen in Lierop waar 
zo'n 65 belangstellenden aanwezig waren. 

• Tijdens deze avond is door woCom toegezegd dat bij de toewijzing van de 5 nieuw te bouwen 
huurwoningen in de Gildewijk, Lieropse mensen voorrang krijgen. Of er in de (nabije) toekomst 
nog meer huurwoningen gebouwd gaan worden is mede afhankelijk van de belangstelling voor 
bovengenoemde 5 woningen. 
• Op verzoek van woCom is de werkgroep bezig om een aantal Lieropse (jonge)mensen te zoeken 
die als klankbord gaan fungeren voor woCom. 
• Er is regelmatig contact met de dorpsondersteuner en het VAC wat betreft woningzoekenden en 

advisering woningaanpassingen. 

 
Werkgroep Opvoeden en Opgroeien 
• De samenwerking met 't Rendal heeft serieuze vormen aangenomen. Het schoolprogramma (met 
thema's als muziek, gezondheid, milieu en cultuur) gaat met behulp van een uitgebreid netwerk 
van Lieropse vrijwilligers uitgevoerd worden. Behalve docenten van de school zijn ook de 
werkgroepen Zorg en O&O, de dorpsondersteuner en de gemeente hierbij betrokken.  

• De informatieavond over drugs op 16 mei is druk bezocht en goed ontvangen. 
• De werkgroep blijft - samen met middelbare school en gemeente- energie steken in het 
terugdringen van de verleidingen van alcohol en drugsgebruik. 
• De werkgroep is actief in het werven van jongeren voor bestuurlijke en andere activiteiten van 
Lierop Leeft. 
 

Werkgroep Dienstverlening en Communicatie 
• Het Maatjesproject:  
O Er is een poule van liefst 35 maatjes. Sommigen komen regelmatig is actie, anderen zijn nog 
maar een enkele keer ingezet. Soms komt het voor dat iemand geholpen wordt en zelf ook weer 

iets kan betekenen voor een ander.       
O Taalmaatjes: iedere vrijdag worden er gesprekjes in het Nederlands gevoerd aan de hand van 
bijv eenvoudige leesboekjes. 

O Vervoersmaatjes: één maatje brengt al ruim 2 jaar iedere 2 weken iemand van en naar het 
werk. 
O Klusmaatjes: regelmatig wordt er hier en daar bijv een sleutelkastje opgehangen. 
O Gezelschapsmaatjes: brengen een bezoekje of maken een lekkere wandeling  
O Fietsmaatjes: worden ingezet voor het meefietsen op de duofiets. 
O Verder is er eenmaal hulp ingezet bij het invullen van formulieren. Verder kan er nog hulp 
worden verleend op de computer, bij wis- en natuurkunde en is er iemand beschikbaar voor hulp 

bij de strijkwas. 
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O In maart 2018 wordt er een maatjesbijeenkomst georganiseerd.      
• Communicatie:  
O De website is op een aantal punten verbeterd, overzichtelijker gemaakt en geactualiseerd 
(laatste nieuws). Via de website kan de duofiets gereserveerd worden.    

O De Nieuwsbrief is in 2017 tweemaal verspreid.  
O De welkomstkaart "ge mat van ons Lierop wel zeggen" is regelmatig verspreid onder nieuwe 
inwoners. 
O Een nieuwe keuzekaart is in de maak. 
• Huiskamer:  
O De inloopochtend in de Vurherd op donderdagochtend onder de vlag van de coöperatie is 
gestopt. Als de Vurherd open is kan er nog wel op donderdagochtend koffie gedronken worden. 

 

Werkgroep Zorg 
• Dagbesteding 't Höfke: elk dinsdagmiddag zijn er activiteiten voor ouderen zoals 
bewegingsoefeningen en spelletjes onder begeleiding van vrijwilligers. Gemiddeld zijn er 13 
deelnemers. In september was er een uitstapje naar Eynderhoof in Nedeweert en is er een 
kerstviering geweest mmv de zanger Gerard van Kol, waarbij ook de Henricushofbewoners welkom 

waren. 
• Weekendactiviteit: elke 3e zondag van de maand is van 10.45 tot 12.00 uur  iedereen welkom in 
de Vurherd om onder het genot van een kopje koffie Lieropse nieuwtjes uit te wisselen. In 2017 is 
de activiteit 2 keer op een andere plek gehouden nl in de pastorie en in de kerk. 
• Diner 55+: Op de laatste dinsdag van de maand wordt er bij Nelly v Oosterhout een diner 
georganiseerd voor 55plussers. Gemiddeld waren er 35 tot 40 deelnemers. 
• Uitleenpost: in 2017 is er 79 keer een beroep gedaan op de uitleenpost gevestigd in Henricushof. 

Voor o.a. klossen, rolstoelen, rollators en krukken kan men hier terecht. Er is een samenwerking 
met Medicura voor niet aanwezige hulpmiddelen.  
• De duofiets met trapondersteuning kan gereserveerd worden via de website en staat gestald bij 
zorgboerderij Florancia. Ook niet leden kunnen voortaan gebruik maken van de fiets maar betalen 
dan €10 ipv €5 per dagdeel. 

• Gezondheidsmarkt: in maart werd in de Vurherd een druk bezochte gezondheidsmarkt 
georganiseerd. 42 Organisaties presenteerden zich.  

• Activiteiten jongeren samen met ouderen: tijdens de weekafsluitingen van de basisschool zijn er 
in mei en juni ism de KBO activiteiten georganiseerd zoals jeu de boules en koersballen. 
• Dementievriendelijk Lierop: in maart werd er ism Steunpunt mantelzorg Onis en de casemanager 
dementie 'n 3e infobijeenkomst georganiseerd. De video van het toneelstuk "Zoeken" werd 
gedraaid waarna men in discussie ging met elkaar. In november werd de training "Samen 
dementievriendelijk" georganiseerd voor vrijwilligers van de KBO, de dagbesteding en de 

werkgroepen "dementievriendelijk Lierop" en "Zorg". 
• Scholenproject: In het kader van dementievriendelijk Lierop vond er in september een gesprek 
plaats met leerkrachten en de GGD over project van Lierop Leeft. Afgesproken is om project breder 
te trekken met als doel jongeren en ouderen bij elkaar te brengen.   
• Spelletjesmiddag: een suggestie uit de ledenvergadering 2017 is in oktober olv 2 vrijwilligers 
gestart. Helaas bleek dat er weinig animo was en is in december gestopt met deze middag. In 
december is er nog een optreden van EMenM georganiseerd. 

• Wandelfit: vanaf oktober is er - olv de huisarts, de fysiotherapeut en de dorpsondersteuner - elke 

dinsdagmiddag een wandelactiviteit van 1 uur voor  iedereen. Verzamelen om 13.00 uur op het 
kerkplein, na de wandeling kan er koffie worden gedronken in de Vurherd.  
• Feestdagenactiviteit: op 2e Kerstdag was er een kerstdiner voor 20 personen. Het duo EMenM 
zorgde voor de muzikale omlijsting. 
• MuseumPlusbus: de Stichting Lierop 825 kreeg van de Bankgiroloterij een aanbod voor een gratis 
museumbezoek. Dankzij de medewerking van KBO en Werkgroep Zorg hebben zo'n 40 65plussers 

een bezoek gebracht aan het Mauritshuis in Den Haag. 
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