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Verslag van de ALV d.d. 6 oktober 2020  

Aanwezig:  28 mensen in de kerk en 23 mensen online.  

1. Opening door de voorzitter Martien Kusters. 
Martien opent de vergadering en heet de aanwezigen in de kerk en online welkom op de ALV. Op 17 maart hadden we 
het anders voorgesteld, een ander programma vanwege het 5 jaar bestaan. Echter door de COVID19 is de ALV 
uitgesteld naar vandaag, waar maar maximaal 30 mensen in de kerk op gepaste afstand aanwezig mogen zijn en we 
hebben via beeldverbinding de mogelijkheid geboden de ALV te volgen. 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 11 april 2019. 
Het verslag is aan de eerdere uitnodiging toegevoegd. Er zijn geen op- of aanmerkingen en het verslag is daarmee 
vastgesteld. 

 
3. Vaststellen jaarstukken 2019 

a. Inhoudelijk jaarverslag Dorpscoöperatie Lierop Leeft 2019. 
Er zijn geen op of aanmerkingen. Het jaarverslag wordt vastgesteld. 

b. Financieel jaarverslag 2019. 
Penningmeester is niet aanwezig en is herstellende. Daarom geeft de voorzitter een toelichting op de jaarcijfers. Er 
zijn voorzieningen opgenomen in het financieel jaarverslag en daaraan is gedoteerd. Een coöperatie wordt gezien 
als bedrijf en betaald 20% vennootschapsbelasting. Om zo min mogelijk belastingen te betalen zijn er voorzieningen 
opgenomen. De financiële jaarstukken worden vastgesteld. 

c. Begroting 2020 
Het voorstel om de contributie ongewijzigd te laten wordt akkoord bevonden. 
Verslag van de kascommissie.  
De kascommissie heeft op 21 maart haar onderzoek gedaan en is akkoord bevonden. De penningmeester wordt 
decharge verleend. Wel heeft de commissie een opmerking geplaatst over het hoge saldo dat op de rekening staat 
en wat er in voorzieningen is opgenomen. De kascommissie mist een plan waar het geld naar toe gaat. Martien 
geeft aan dat deels voor de 24 uurs zorg is. Een uitdaging voor het bestuur naast deze 24 uurszorg ook met andere 
plannen te komen voor de werkgroepen waar de voorzieningen voor zijn. 

d. Benoeming kascontrolecommissie 
De kascommissie bestaat uit:  Leny Hendrix aftredend en Annette Wilde. Leny Hendrix heeft 2 jaar deel uitgemaakt 
van de kascommissie. Jan van de Nieuwenhof wordt benoemd tot lid van de kascommissie.  

 
4. Bestuursverkiezing 

Conform de statuten kunnen Toon van de Ven en Willy van den Elzen zich nog een termijn beschikbaar stellen voor een 
bestuursfunctie. Zij zijn aftredend en herkiesbaar. De stemming heeft schriftelijk vooraf aan de vergadering plaats 
gevonden. Er zijn 102 briefjes ingeleverd waarvan 101 geldige stemmen. Beide kandidaten worden gekozen en 
herkozen. Toon van de Ven: 99 stemmen voor. Willy van den Elzen: 100 stemmen voor. 

 
5. Werkplan werkgroepen 

Het werkplan van de werkgroepen is verlengd naar 2020-2021. 
Werkgroep zorg geeft aan dat de activiteiten voornamelijk bestaan uit de continuïteit van de activiteiten zoals 
dagbesteding, diner 55+, uitleenfiets en post, wandelfit en vitaliteitsdag. 
Werkgroep wonen maakt zich sterk voor het CPO project, huurwoningen, ouderhuisvesting en advisering. 
Werkgroep dienstverlening en communicatie houdt zich bezig met het maatjesproject, buurtcontacten, geluksplekken 
(er wordt momenteel een route gemaakt), website, nieuwsbrief en ledenwervingsactie voor 2021. 
Werkgroep opvoeding neemt verder initiatieven om onderwerpen ter sprake te brengen en voorlichting te geven over 
overmatig gebruik van alcohol en drugs, de kinderraad te continueren en een project van de HAN om jongeren meer te 
betrekken bij de coöperatie. 
Fijnstof en geur blijft een aandachtspunt voor het bestuur. 
Ook wordt de dorpsondersteuner hier genoemd. Ze staat centraal in het dorp. Ze is de spin in het web, coördineert en 
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probeert Lierop te laten leven voor iedereen. 
Een vraag voor de werkgroep zorg. Door de corona is er extra zorg en aandacht voor de ouderen om niet te 
vereenzamen. De voorzitter van de werkgroep Zorg geeft aan dat telefooncirkel heeft plaatsgevonden (ism KBO).  

 
6. Instemmen samenwerkingsovereenkomst 24 uurs zorg 

De (concept) samenwerkingsovereenkomst van Lierop Leeft, Savant, Wocom en gemeente Someren is nog niet 
definitief omdat de onderhandelingen over grondverwerving nog niet zijn afgerond. Het grootste deel kan gebouwd 
worden, maar voor een klein stuk hebben we grond nodig die eigendom is van het kerkbestuur. De Gemeente Someren 
en het kerkbestuur zijn in overleg. Ook is er overleg met het bestuur van de school. Zij geven aan dat er te dicht bij de 
school gebouwd gaat worden hetgeen niet wenselijk is. De werkgroep 24 uurs zorg wil graag in overleg met school om 
vragen en problemen veilig en naar tevredenheid op te lossen. De leden mogen nog tot een week reageren naar mail 
info@lieropleeft.nl mochten er vragen en of opmerkingen zijn. 

 
Destijds is in 2016 onderzoek in opdracht van de leden een haalbaarheidsonderzoek gestart voor 24 uurs zorg. Samen met Savant en 
Wocom is de coöperatie Lierop Leeft tot de conclusie gekomen dat het haalbaar is. Er is gekozen voor een voorziening voor mensen met 
een indicatie dementie.  De plannen zijn om 12 appartementen met 42m2 te bouwen, verbonden met een gang en voorzien van een 
algemene ruimte/buurtruimte van 135m2. De locatie is tussen Henricushof en basisschool (om zoveel mogelijk park behouden). De rol van 
Wocom is dat ze bouwen en de appartementen verhuren (rechtstreeks) aan de bewoners. Savant zal de 24 uurs zorg leveren en de 
buurtkamer wordt aan hen verhuurd. Lierop Leeft ondersteunt deze zorg met vrijwilligers en verder zal de zorg worden ondersteunt door 
mantelzorgers. Lierop Leeft gaat een overeenkomst aan om voor 11 uur vrijwilligers te leveren voor maaltijden en het begeleiden van 
activiteiten. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor een aantal huismeestertaken.  

 
Een vraag voor het bestuur: Is er geïnventariseerd of er voldoende vrijwilligers zijn? Op dit moment heeft het bestuur het 
gevoel dit te kunnen waarmaken, maar het zal pas zeker worden als de appartementen zichtbaar worden. Dan worden de 
aanstaande bewoners en vrijwilligers geworven. De verwachting is dat mensen ook enthousiast gaan worden. 
De woning wordt toegewezen op voordracht van Lierop Leeft. Dit in overleg met Savant. 
 
De gemeente is bereid, voor een periode van 3 jaar, garant te staan voor een deel van de eventuele leegstand. Na 3 
maanden leegstand mag Wocom zelf overgaan tot toewijzen. Zij proberen dan zo dicht mogelijk bij de doelgroep te blijven. 
Passendheid: bij meer dan 10 uur zorg in de week is de passendheidsnorm niet van toepassing. Daarom kan iedereen die 
dementie heeft ongeacht het inkomen in aanmerking komen voor een appartement. 
Opmerking van een lid. Niet te lang wachten om de leefgemeenschap enthousiast te maken. Er gaan 2 leden naar IJsselstein 
om te kijken en te praten. De voorzitter geeft aan dat wanneer we iets concreets hebben, voldoende tijd hebben om de 
gemeenschap te enthousiasmeren. Vraag ALV in te stemmen met het project en het bestuur mandaat te verlenen. De ALV 
geeft mandaat hiervoor. 
 
7. Rondvraag, mededelingen en sluiting 

Lid van het bestuur: Het belrondje is samen met KBO uitgevoerd en willen het blijven ondersteunen. Goede 
samenwerking met KBO en Lierop Leeft zoals vitaliteitsmeting.  
Verder geen vragen. 

 
We staan even stil bij Ferd Raaijmakers. We willen hem bedanken voor zijn jaren lange betrokkenheid bij Lierop Leeft. Hij 
stond mede aan de wieg van de oprichting van Lierop Leeft en had voor die tijd samen met Buurtzorg de eerste stappen 
gezet voor dorpsondersteuning. Verder had hij aandacht voor de gezondheidsmarkt, beschuit met liefde en was hij 
betrokken bij wandelfit. Hij krijgt een bijzonder lidmaatschap van Lierop Leeft. Hij is van harte welkom voor de activiteiten 
van Lierop Leeft.  
 
De voorzitter bedankt een aantal mensen.  

• Jan Kuijpers en Jan Zwirs voor het gebruik maken van de kerk; Jan van Lieshout voor zijn bijdrage aan de presentaties 
van vanavond en aan de nieuwsbrieven. Die zien er altijd uiterst verzorgd uit; Harm Cranenbroek voor zijn steun bij de 
beeldverbinding; de vrijwilligers omdat zonder hen geen enkele activiteit uitgevoerd kan worden; de leden voor hun 
aanwezigheid en deelname vanavond zowel fysiek als online aanwezig. 

 
De vergadering wordt om 21.30 uur gesloten.  
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Jaarverslag Lierop Leeft 2020 
Algemeen 
Plotseling veranderde de wereld op een manier die we ons niet hadden kunnen voorstellen. Ook voor Lierop Leeft heeft 2020 vooral in het 
teken gestaan van Corona. We gingen uit van enkele weken of hooguit enkele maanden, maar het beheerst ons leven het hele jaar 2020 
en loopt door in 2021. Vele activiteiten kunnen geen doorgang vinden. Onze dorpsondersteuner blijft gelukkig haar werk doen, maar 
gewoon even binnenlopen kan niet meer. We concentreren ons samen op zorg voor elkaar. We proberen oog te hebben voor elkaar en 
mensen niet te laten vereenzamen. Daar waar het kon hebben we zaken tussentijds weer opgepakt. De verschillende werkgroepen zijn 
stug doorgegaan met het uitvoeren van plannen. U leest dat verder in dit jaarverslag. 
Het functioneren van onze dorpsondersteuner Marieke hebben we geëvalueerd met de gemeente. Zij zijn, net als wij, meer dan tevreden 
over de resultaten van haar inzet en de meerwaarde die haar inzet heeft voor de inwoners van Lierop en voor de Gemeente. De gemeente 
geeft aan dat de financiering zal worden voortgezet!  

24-uurs zorg 
De eerste maanden van 2020 zijn we flink opgeschoten met de plannen om te komen tot 12 appartementen voor mensen met dementie 
met 24-uurs zorg. De samenwerkingsovereenkomst met Wocom, Savant en de Gemeente is nagenoeg afgerond. Vervolgens vraagt de 
grondverwerving voor ons (een stukje) en de school veel meer tijd dan verwacht. Vanaf augustus 2020 zijn we in afwachting van een 
overeenkomst tussen Gemeente en Parochiebestuur. Nu, medio 2021, lijkt er enig licht aan de horizon en gaan we kijken hoe verder! 

Gezondheid & Leefomgeving 
Deze werkgroep is in het leven geroepen naar aanleiding van een GGD-rapport waaruit bleek dat in Lierop meer dan gemiddeld geklaagd 
wordt over geuroverlast. We hebben geprobeerd via de Gemeente en de Universiteit Wageningen meetapparatuur beschikbaar te krijgen. 
Meten is weten! Helaas is dit nog niet gelukt. We blijven zoeken naar mogelijkheden om niet alleen geur maar ook fijnstof te meten en 
daarover met de gemeente in gesprek te komen. 

Wonen  
CPO III: na de ‘nodige’ vertragingen / tegenslagen is in oktober 2020 dan toch begonnen met de bouw van 6 CPO woningen voor starters 
aan de Vendelier. De verwachting is dat deze medio 2021 gerealiseerd zullen zijn. Inmiddels hebben zo’n 10 jongeren aangegeven 
belangstelling te hebben voor een nieuw CPO project.  In fase 3 van de Gildewijk is volgens de gemeente echter geen plek meer voor 
starterswoningen. 
Uitbreidingsplan(nen): de gemeente is -mede na aandringen van de werkgroep- op zoek gegaan naar toekomstige woonlocaties. Met 
name voor de leefbaarheid van Lierop is het van groot belang dat starters de mogelijkheid hebben in ons dorp te kunnen blijven wonen. 
De werkgroep verwacht dat de gemeente medio 2021 een (of meer) uitbreidingslocatie aan Lierop zal presenteren. 
Invulling Gildewijk fase 3: eind 2020 is een begin gemaakt met de verkaveling van de grond. De verloting van deze kavels heeft inmiddels 
plaatsgevonden. 
Project SAMENBOUWEN.IN: in 2020 is een plan ingediend om 6 levensloopbestendige woningen te bouwen: 4 aan het Gildeplein en 2 aan 
de Somerenseweg. De werkgroep wonen heeft hierbij -waar nodig- de helpende hand uitgestoken. Stichting Samenbouwen.in hoopt dit 
project in 2021 te kunnen realiseren.     
Verkoop ’t Alfort: woningstichting Mooiland heeft aangegeven in 2022 de woningen aan ‘t Alfort te willen verkopen aan een andere 
woningstichting. De werkgroep wonen zal deze ontwikkeling aandachtig volgen. 
En verder …De werkgroep heeft een lijst samengesteld van zo’n 25 belangstellenden voor koop- en huurwoningen, starterswoningen, 
levensloopbestendige woningen etc.  
France Berkvens is sinds 2020 lid van de werkgroep wonen. 
De werkgroep heeft belangstellenden voor de kavel aan de Drievennestraat opgeroepen zich te melden bij de gemeente. Inmiddels is deze 
kavel toegewezen. 

Opvoeden en Opgroeien 
Dit jaar heeft in het teken gestaan van het betrekken van jongeren bij onze werkgroep. De vraag “wat doen we eigenlijk voor de jongeren 
in Lierop” leverde veel discussie op. We hebben ons verdiept via een LSA project hoe jongeren denken over het mee participeren in hun 
leefomgeving. Al snel bleek dat wij voor de continuïteit basisschoolleerlingen serieus moeten nemen in hun ideeën en toekomstidealen. 
Deze ideeën waren al opgetekend door het project “de Kinderraad ” waaruit we het idee om in het park bewegen te stimuleren aangepakt 
hebben. Al snel bleek dat het er veel meewerkende partijen enthousiast waren voor dit idee. Het resultaat is dat we in september 2021 
een “beweegweek” organiseren waarin alle leeftijdsgroepen de gevraagde aandacht krijgen. 

Zorg 
Voor de werkgroep ‘Zorg’ was 2020 een bijzonder jaar. De eerste twee maanden van het jaar konden alle activiteiten die onder de 
werkgroep zorg vallen doorgaan. In maart sloeg het coronavirus toe en hebben wij noodgedwongen verschillende activiteiten stil moeten 
leggen. In de zomermaanden was het toch mogelijk om sommige activiteiten, met de nodige maatregelen weer op te pakken om 
vervolgens in december weer te moeten stoppen.  
In november werd afscheid genomen van Ferd Raaymakers als lid van de werkgroep zorg. Hij werd bedankt voor zijn grote inzet en 
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betrokkenheid. 
Weekendactiviteit: elke 3de zondag van de maand is vanaf 10.45 uur tot 12.00 uur in de recreatieruimte van Henricushof de gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten. Vrijwilligers staan klaar om u van een kopje koffie/thee te voorzien. Met een gratis versnapering geschonken 
door de Spar.  Op zondag 16 februari werd er stilgestaan bij het feit dat de dorpscoöperatie Lierop Leeft 5 jaar geleden is gestart met deze 
activiteit.  Ook dit werd stopgezet i.v.m. de corona maatregelen.  
Diner 55+: dit 55+ diner wordt elke laatste dinsdag van de maand gehouden.  Het diner wordt gehouden in Henricushof en de catering 
wordt verzorgd door van Grunsven uit Heeze.  Gemiddeld zijn er een 30 tal deelnemers aanwezig. Deze activiteit is in januari en februari 
door kunnen gaan. Vanaf maart kon het niet meer plaatsvinden en is verder het hele jaar niet meer door kunnen gaan.    
Wandelfit: onder leiding van Marieke Linders,  Jan de Haas en Ferd Raaymakers, wordt er vanaf 13.00 uur tot 14.00 uur elke 
dinsdagmiddag gewandeld. Vertrekpunt is het kerkplein. Na afloop is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie. Zelfs het 
wandelen in groepsverband in de buitenlucht was niet mogelijk vanaf half maart t/m eind juni. Op 30 juni werd het wandelen weer hervat 
evenals het koffiedrinken na afloop. Tot er in december weer gestopt moest worden.  
Dementievriendelijk Lierop: in totaal zijn er  de afgelopen jaren 3 cursussen gegeven met als titel ‘Samendementievriendelijk.In het jaar 
2020 is de werkgroep niet bij elkaar geweest. 
Wanneer de 24 uurs zorg meer gestalte gaat krijgen zal het initiatief genomen worden om de werkgroep bij elkaar te roepen  om te 
bespreken wat de werkgroep op het gebied van ‘dementie vriendelijk’ kan gaan  betekenen voor de 24 uurs zorg.  
Dagbesteding ’t Höfke’: elke dinsdag middag van 13.30 uur tot 16.00  is er gelegenheid om deel te nemen aan de dagbesteding in 
Henricushof. Er worden diverse activiteiten georganiseerd zoals   beweegoefeningen, kaarten, spelletjes en er vinden fijne gesprekken 
plaats. Helaas is de dagbesteding ook vanwege de corona maatregelen stopgezet vanaf half maart tot juli. Op 14 juli zijn we weer gestart. 
In de zomermaanden hebben we gelukkig nog met z’n allen bij elkaar kunnen komen totdat er in december weer een kink in de kabel 
kwam en op 15 december  we weer moesten stoppen met de dagbesteding.  
Om contact te houden met de deelnemers werden er, zolang de maatregelen het toe lieten hier en daar bezoekjes afgelegd bij de 
deelnemers of er werd telefonisch contact gehouden.  
Met Pasen en Kerstmis werden de deelnemers niet vergeten en werd er een attentie bezorgd. 
Na het overlijden van een deelnemer heeft de dagbesteding een mooi geldbedrag ontvangen wat tijdens de uitvaart opgehaald was.   
Uitleenpost: er 63 hulpmiddelen uitgeleend vanuit de uitleenpost. Voor de niet aanwezige hulpmiddelen is er een samenwerking met 
Medicura. Hier zijn 12 verwijzingen naar geweest. Tevens zijn er regelmatig verwijzingen naar de zorgwinkel Medicura in Geldrop.  
Duofiets: de duofiets kan  gereserveerd worden via de website van Lierop Leeft en opgehaald bij zorgboerderij ‘Gewoon Uniek’  waar de 
stalling is. Garage Verstappen heeft een schermpje beschikbaar gesteld om  de duofiets coronaproof te maken. Geconstateerd wordt dat 
de duofiets wat vaker uitgeleend zou mogen worden. Dit is afhankelijk van de behoefte die er in het dorp is onder families, 
vriendengroepen en buurten. Men zou elkaar kunnen motiveren! 
Kerstactiviteit: in de kersttijd hebben kinderen een kerstgroet gemaakt voor mensen uit Lierop (lampionnetje).  
Vitaliteitstest: de gezondheidsmiddag die de dorpscoöperatie in samenwerking met KBO Lierop georganiseerd heeft is tot twee keer toe  
niet door kunnen  gaan. Vrijwilligers van de KBO Brabant begeleiden dit project. 
Telefooncirkel: samen met de KBO werd er tijdens de eerste lockdown een telefooncirkel opgezet en werden geregeld mensen gebeld 
voor een praatje. 

Dienstverlening en communicatie 
Hulp en ondersteuning door maatjes: vanwege alle beperkende maatregelen die in 2020 van kracht waren zijn de ondersteunende 
activiteiten van de maatjes vaak ook noodgedwongen op een lager pitje gezet. Zodra het weer enigszins mogelijk was en soms ook 
tijdelijk, is de ondersteuning weer opgepakt. We zijn de maatjes dan ook heel erg dankbaar voor hun enorme betrokkenheid en inzet! 
Helaas is ook de eerder geplande bijeenkomst met alle maatjes niet door kunnen gaan. Hopelijk lukt dit in 2021 wél! 
Buurtcontactpersonen: de buurtcontactpersonen zijn van grote waarde gebleken voor Marieke, onze dorpsondersteuner. 
Via deze contactpersonen komen regelmatig relevante signalen bij haar terecht. Signalen waar zij vervolgens mee aan de slag kan gaan. 
Geluksroutes: medio 2020 hebben wij onze dorpsgenoten gevraagd om een plek te nomineren voor de titel ‘Geluksplek’.  Op basis van die 
genomineerde geluksplekken gaat de werkgroep een geluksroute samenstellen. Twee leden van de werkgroep, Everdine Heesmans en 
Frank Hurkmans, zijn met de reacties aan de slag gegaan en dit heeft uiteindelijk geleid tot een viertal geluksroutes. De eerste is in 
december huis-aan-huis verspreid.   
Communicatie: in 2020 zijn 3 nieuwsbrieven huis-aan-huis verspreid, te weten in april juli en december. Alle overige informatie was op de 
website te vinden onder laatste nieuws. 
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