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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.  
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. 
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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 aftreden 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 blijft bij de Dorpscoöperatie, ook voor hand en spandiensten. 
 

5. Werkplan 2017 

In groepen wordt een inventarisatie gedaan van activiteiten die we samen op kunnen pakken. 
Wonen: 
 Woningbouw stimuleren en dit samen met de belangengroep blijven doen. 
 Huurwoningen bij voorkeur toewijzen aan inwoners van Lierop. 
 Jongeren blijven betrekken bij ontwikkelingen in Lierop. 
 Koopwoningen( kleinschalig) specifiek voor ouderen zoals sterwoningen, hofjes. 
 Huurmogelijkheden voor senioren.  
 Advisering om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen in de eigen woning.  
 Aandacht voor klusmaatjes. 
 Buitenkraan bij Henricushof. 
 Bij enquête woonbehoefte, jongeren betrekken via de ouders.  
 Aandacht voor veiligheid en verkeer zoals voetpad Heesvenstraat, te hard rijden Laan ten 

Boomen, parkeerplaats Henricushof in gebruik door toeristen. 
Opvoeden en opgroeien: 
 Jongeren gerichter aanspreken via social media. Let ook op woordgebruik dat jongeren 

aanspreekt. 
 Jonge maatjes werven om ouderen te helpen  bijvoorbeeld bij het gebruik van tablet/smartphone. 
 Ouderen werven voor verkeersbrigadiers. 
 Gezamenlijke kerkvieringen jong en oud. 
 Ouderen en ouders hebben een voorbeeldrol als het gaat om alcoholgebruik. 
 Taboe doorbreken rond alcohol- en drugsgebruik. 
 Meer controle op festivals. 
 Voorlichtingsavond ook voor basisschoolkinderen. 
 Sportondersteuners inschakelen.  
Zorg: 
 Uitbreiding dagbesteding naar twee middagen; 2e middag in de Vurherd. 
 Spelletjesmiddagen organiseren. 
 Activiteiten voor ouderen tijdens de feestdagen en vakanties. 
 Een voorziening maken voor aanschaf noodzakelijke hulpmiddelen voor de uitleenpost. 
 Doelgroepen uitleenpost bijvoorbeeld baby gerelateerd. 
 Vervolg geven aan gezondheidsmarkt. 
 Mantelzorgcompliment benutten. 
 Dementieproblematiek (aantallen en behoeften) in kaart brengen. 
 24 uurs zorg; eigen initiatief en doelgroep verbreden. Crowdfunding inzetten. 
 Aandacht voor actieve levensbeëindiging.  
Diensten en communicatie: 
 Criteria opstellen voor de maatjes (frequentie). 
 Met ONIS samenwerken in kader van integratie statushouders bijv. betreffende verkeer, normen 

en waarden. 
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 Klussendienst opzetten. 
 Fietsmaatjes (duo-fiets) werven. 
 Samen koken en eten. 
 Meer bekendheid geven aan de open inloop in de Vurherd en het huiskameridee verder 

uitwerken. 
 De Vurherd laagdrempeliger maken met bijv. een biljart, dienstverlening en bemensing. 
 Er  wordt aandacht gevraagd voor de inwoners in Lierop in armoede situatie. Hoe kunnen we hen 

helpen om mee te blijven doen? Is het mogelijk om de contributie niet te verlagen en de extra 
middelen beschikbaar te stellen voor deze groep inwoners? Bijvoorbeeld om gratis koffie te 
verstrekken. 

 Website gebruiken als naslagwerk. 
 Faceboek om jongeren te bereiken. 
 Stimuleren van whatsappgroepen tbv veiligheid. 
 Promoten app thuiskok. 
Dorpsondersteuner 
 Iedereen is zeer tevreden. Functioneert prima en heeft een cruciale rol in Lierop. 
 Is een vertrouwenspersoon. 
 Matcht vraag en aanbod betreffende maatjesinzet. 
 Binnen Lierop houden! 
 Overdracht regelen tijdens vakantie, ziekte en overige afwezigheid. 
 Bekendheid verhogen door bijv. een filmpje.  
 

 
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. 
 


